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ERITRĖJOS R K'-įI

f bį

BRITAI EINA ABISINIJOS GILUMON
Muša italus Lybijos pakraščiuose ir 

artėja prie Bengazi

LIETUVA BE ARBATOS IR KAVOS

KAIRAS, Egyptas, vas. 3 d. 
— Britų karo jėgas šiandien 
užėmė stiprią italų karo bazę 
Barentu. Ji randasi vakarinėje 
italų Eritrėjos dalyje, tolokai 
nuo britų Sudano sienos.

Vakar britų kariuomenė už
ėmė Agordat miestų. Motorizuo
tos dalys iš Agordat patraukė 
į pietus ir užėmė Barentu. Ita
lai netikėjo tokio staigaus bri
tų užpuolimo nuo Agordat pu
sės.

Pačiame Barentu mieste ko
vos buvo labai silpnos, nes ita
lai, sužinoję, jog motorizuotos 
britų jėgas artėja nuo nelauk
tos pusės, paskubomis pradėjo 
bėgti iš miesto. Maisto ir ka
ro medžiagos atsargas, kurių 
nesuskubo pasiimti, sunaikino.

Britų karo vadovybė labai 
patenkinta operacijomis Eritrė
joj. Agordat ir Barentu paėmi
mas palengvins tolimesnias ope- 
rcaijas. Iš ten italų nutiestais 
keliais motorizuotos britų da
lys galės lengvai pasiekti Eri
trėjos svarbiausią uostą Massa- 
wą ir sostinę Asmarą. Britų ka
riuomenė randasi Tiktai 100 my
lių atstumoj nuo šių miestų.

Kitos britų kariuomenės da
lys įsiveržė Abisinijos gilumom 

PASKANDINTI SEPTYNI ITALŲ LAIVAI
Kovą veda graikų 

submarinai
SPLIT, Jugoslavija, vas. 3 d.

— Turima tikrų žinių, jog pa
skutinėmis dienomis graikų ir 
britų submarinai paskandino 
septynis didelius italų laivus, 
kurie vežė kareivius ir karo me
džiagą į Albaniją.

Vienas paskandintų laivų va
dinosi Vittorio Veneto ir ve
žė italus į Durazzo.

Kiti laivai mažesni, bet buvo 
pilni maisto ir karo medžiagos 
kariaujantiems italams. Žuvo 
daugelis italų jūreivių.

Graikai suėmė daug 
belaisvių

ATĖNAI, Graikija, vas. 3 d.
— Graikų karo pranešimas sa
ko, kad jiems pavyko atmušti 
frontan atvarytus italus ir už
imti naujas pozicijas arčiau 
prie Valonos.

Vakar graikai paėmė 270 ita
lų nelaisvėn. Iš viso graikai pa
ėmė 800 italų, kai fronte ko
mandą perėmė italų generolas 
Caballero.

Ligi šiam metui snigo, bet da
bar labai smarkiai lyja. Oras 
kenkia karo operacijoms.

Vokiečiai bombar
duoja suimtus 

italus
LONDONAS, Anglija, vas. 3 

d. — Buvo užmuštas didelis 
italų belaisvių skaičius, kai vo
kiečių orlaiviai bombardavo bri
tų paimtą uostą Lybijos pa
kraštyj.

šis žygis padarytas iš britų 
Kenya provincijos. Britams pa
sisekė užimti du didesnius kai
mus Dukana provincijoj.

Abisinijoj italų kariuomenė 
traukiasi krašto gilumon, ar
tėja prie Gondaro. Britų dalys 
seka italus ir neleidžia niekuv 
:sistiprinti. Ir čia italams teko 
palikti kai kurią karo medžia
gą. Susisiekimo priemonės labai 
blogai organizuotos. Italai netu
ri benzino ir negali naudoti au
tomobilių.

DEBNA, Lybija, vas. 3 d.- 
Britų/ karo jėgos, priėjusios uo
lotus Lybijos pakraščius, su
stabdė savo puolimą. Gen. Gra
žiam strateginėse vietose paliko 
italų artileriją, kuriai liepė gin
ti ligi paskutinių paskirtas po 
zicijas.

Italu kariuomenės didžiuma c

naudojasi šia proga ir traukia
si į Bengazi. Graziani ten sku
biai organizuoja apsaugą.
J-Rritų aviacija ir motorizuo

tos dalys valo užsilikusius ita
lus bei tildo kalnuose paslėptas 
kanuoles. Italų pasipriešinimas 
žymiai palaužtas ir netrukus 
britų kariuomenė, galęs iš nau
jo pradėti savo žygį Bengazi 
link.

Britai suimtus belaisvius lai
vais veža užfrontėn. Italai lai 
žinojo ir savų belaisvių nebom- 
jardavo, bet vokiečiai į tai ne
kreipia jokio mėnesio ir bom
barduoja italus.

Kai kuriuos sužeistus italus 
pavyks išgydyti, bet daugelis už
mušta.

Atstatyta tvarka 
pietų Afrikoje

JOHANISBURG, pietų Afri
ka, vas. 3 d. — Pranešama, kad 
Transvalijos sostinėje jau vėl 
atstatyta tvarka.

Nesusipratimai tarp kareivių 
ir prieš britus nusiteikusios gy
ventojų dalies tęsėsi tris dienas. 
Policija buvo priversta vartoti 
ašarines dujas ir gumines laz
das.

Nesusipratimai prasidėjo po 
Hitlerio kalbos, kai jis pasa
kė, kad ir britų kolonijos bus 
neramumų bei sukilimų.

Naciai nukirto galvą 
merginai

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
3 d. — Ruth Schubert, 20 me
tų amžiaus jauna mergina, na
cių teismo buvo nuteista mirti 
už šnipinėjimą svetimai valsty
bei. šį rytą jai buvo nukirsta 
galva.

Tuo pačiu metu buvo nukir
sta galva ir 62 metų seniui Kari 
Schapper. Jam primetami tie 
patys kaltinimai.

Vokiečiai nepaskelbė kuriai 
valstybei šnipinėjo nužudytieji 
asmenys.

Sabotažas Traukinio Katastrofoj?
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Vaizdas iš oro parodo Southern Rajhvay traukinio 
katastrofos pasėkas ties Sandcrsville, Miss., kur buvo 
sužeistą 21 iši235< kareivių, vykusių .į Camp Shelby. 
Traukinio kiftilctiš^Kuvo užmuštas. Užvesta investigacija 
su įtarimu, kad katastrofa įvyko dėliai sabotažo.

Admirolas Darlan 
Paryžiuje

VICHY, Francuzija, vas. 3 d. 
— Laivyno minis teris, admiro
las Darlan, išvyko į Paryžių. 
Jis nori išaiškinti galimybes 
apie artimesnį bendradarbiavi
mą su Vokietija.

Naciai pareiškė, kad Darlan 
kelionė nepasieks savo tikslo, 
jeigu Lavalis nebus sugražin
tas valdžion.

Hitleris nei neatsakė į du Pe- 
taino laiškus, kur senas marša
las nurodinėjo apie bendrą dar
bą su naciais.

AMBASADORIUS LEAHY 
KALBĖJO SU FLANDIN
VICHY, Francuzija, vas. 3 d, 

— Amerikos ambasadorius Lea- 
hy visą valandą kalbėjosi, su 
ffaneuzų užsienio reikalų , mini- 
steriu Flandin. ;

Manoma, jog Flandin infor
mavo Amerikos ambasadorių 

ANGLAI GAUS DANU LAIVUS
Užsieny j daroma 
nauja Danijos 

valdžia
NEW YORK, N. Y., vas. 3 

d. — Laikraščiai sako, kad ne
trukus Anglija gaus Jungtinės 
Amerikos valstybėse stovinčius 
Danijos prekybinius laivus.

Amerikoje yra 38 danų lai
vai ir britams tai bus didele 
parama.

Turima žinių, kad Londone 
gyvenantieji danai planuoja su
daryti naują valdžią arba Tau
tinę Tarybą, kuri rūpinsis Da
nijos turtais ir padės vesti ka
rą prieš Hitlerį. Tariasi su pą- 
čiu Churchill. >

apie vokiečių ir franeuzų san
tykius. Taip.)(pat papasakojo 
apie vidaus padėtį pačioje Fran- 
euzijoje.

Laikraštininkai stengėsi gau
sti pasikalbėjimo smulkmenų iš 
Leahy, bet jis atsisakė suteik
ti b».t kokių žinių.

Atėmė pilietybę ad
mirolui Mųsselier
VICHY, Francuzija, vas. 3 d. 

— Vyriausybė atėmė laipsnį ir 
pilietybę franeuzų admirolui 
Mųsselier, kuris vadovauja d© 
Gaulle karo laivams. Jam pa
skirta mirties bausmė, jeigu jis 
įžengs į Francuzijoš teritoriją.

Paryžiuje naciai areštavo,la
bai dideli skaičių policijos kari
ninkų. Visi jie apkaltinti orga
nizavimu gen. de Gaulle gru
pių.

Roger Langeron, policijos va
das ir artimas Petaino bendra
darbis, kaltinamas priklausant 
laisviems franeuzams.

KITOS AMERIKOS VALSTY
BĖS PASEKS PAVYZDĮ

NEW YORK, N. Y., vas. 3 
d. — Danų dideles laivininky
stės. atstovas pasakė, kad Jung
tines Valstybes paseks ir kitos 
Amerikos valstybės.

Ten stovi apie 20 didelių pre
kybinių laivų, kurie galės--ve
žioti prekes.

Bendroves dabar turi didelių 
nuostolių, nes laivai stovi uo
stuose be darbo.

Danai mielu noru padės bri
tams prekyboje per pavojingą 
Atlantiką.

Darbo įstatymai bus 
respektuojami

VVASHINGION, D. C., vas. 
3 d. — Aukščiausias Jungtinių 
Valstybių Teismas šiandien 
svarstė atlyginimo ir darbo va
landų įstatymą.

Teisėjai vienbalsiai nutarė, 
kad įstatymas nėra priešingas 
konstitucijai.

Teisėjas Stone paskelbė, kad 
visi tie asmenys, kurie samdys 
kitus ir neprisilaikys minėto 
įstatymo punktų, gali būti pa
traukti atsakomybėn ir nubau
sti.

Kongresas pradėjo 
ginčus

VVASHINGTON, D. C., vas.
3 d. — Ameriko.s kongresas 
šiandien pradėjo ginčus dėl Roo- 
suvelto paruošto įstatymo gin
klų skolinimo reikalu.

Užsienio komisijos pirminin
kas Bioom pareiškė, kad šis 
'statymas reikia priimti, nes jis 
eidžia Amerikai tinkamai ap

siginkluoti.
Respublikonų atstovas Fish 

pasakė, kad įstatymas šešių mė
nesių’laikotarpyj įvels Jungtines 
valstybes Į karą,

Atstovo LaFolIette 
smarki kritika

Geria kmynus ir
• morkalapius

KAUNAS, Lietuva, vas. 3 d.
— Visoje susovietintoje Lietu
voje stinga arbatos ir kavos. 
“Valstiečių laikraštis“ įdėjo il
giausią straipsnį, kuriame nu
rodo kaip pasigaminti suroga
tų.

Pataria vietoj arbatos varto
ti kmynus bei džiovintus mor
kų lapus.

Vietoj kavos pataria vartoti 
ąžuolų gilius arba ruginių mil
tų kavą, jeigu kas turi atlieka
mų miltų. Artimoj ateityj ne
numatomos galimybės kavai įsi
gyti.

Ukmergiečius peni 
sovietų rugiais

KAUNAS, Lietuva, vas. 3 d.
— Sovietinės Lietuvos mitingic- 
riai džiaugiasi žinia, kad Ged
vilo,? valdžia gavo iš Rusijos 10 
vagonų rugių ir kviečių visam 
Ukmergės apskričiui.

Atėjusi rusų kariuomenė rėk-

WASHINGTON, D. C., vas. 
3 d. — Atstovas LaFolIette la
bai smarkiai kritikavo įstaty
mą, nes mano, kad prezidentas 
gaus labai dideles teises. Prezi
dentas, nenusižengdamas šiam 
įstatymui, galės nuvesti Ame
riką kąran.

Įstatyme eina reikalas apie 
dideles pinigų sumas ir apie 
įvairius ginklus.

LaFolIette, informuodamas 
senato komisiją, pasakė, kad 
Daladier tikėjosi iš Amerikos 
pinigų, ginklų ir kariuomenės.

350 milijonų laivams 
statyti

WASHINGTON, D. C., vas. 
3 d. — Senatas šiand’en pa
tvirtino įstatymo projektą, ku
ris leidžia vyriausybei naudoti 
350 milijonų dolerių prekybi
niams laivams statyti. Kongre
sas nesenai patvirtino šj įsta
tymą.

— Ponia Roosevelt žada da
lyvauti organizuojamame Ame
rikos jaunimo kongrese. Ji ma
no, kad kai kurie jaunimiečiai 
yra komunistiškai nusiteikę, bet 
dauguma jiems nepritaria.

A- ■, ■

Nenori dviejų fran
euzų valdžių

BERNAS, Šveicarija, vas. 3 
d, — Admirolas Darlan deda 
pastangas įtikinti nacius, kad 
Paryžiuje nebūtų sudaryta nau
ja franeuzų valdžia.

Kalbama apie naują kabinetą 
iš 4, kurin įeis Lavalis, Darla- 
nas, Baudoin ir Petain. Žinios 
nepatikrintos.

ORAS
Giedras.
Saulė teka 7:01 v. r., leid 

žiasi 5:07 v. v. t 

vizavo visas ukmergiečių mai
sto atsargas ir gyventojams 
grėsė didelis badas. Buvo ištisi 
kaimai palikti be nieko.

Dabar daroma reklama dėl 
atvežtų javų ir giriama sovie
tų Rusija.

Kraštas rusinamas 
lietuvių pinigais

KAUNAS, Lietuva, vas. 3 d.
— Rusų kariuomenės okupuo
tos Lietuvos rusinimas eina la
bai greitu tempu.

Valstybinė leidykla, kuriai va
dovauja K. Korsakas, išleido ru
sų kalbos vadovėlio 50,000 eg
zempliorių. Ligij šiam metui lei
džiamų lietuviškų knygų teat- 
spausdindavo tiktai po 5,000 eg
zempliorių.

Laikraščiai nusiskundžia, kad 
Lietuvon siunčiamos tiktai la
bai senos filmos.

Darbininkai slankio
ja be darbo

KAI NAS, Lietuva, vas. 3 d.
— Komunistu laikraštis “Tiesa” 
rašo, kad Kauno fabrike “Au
dimas** darbininkų dauguma 
slankioja be darbo.

Taip pat nusiskundžia, kad 
plačiųjų geležinkelių dirbtuvėse 
nėra tvarkos ir nupuolęs darbin
gumas.

“Maiste” administracija ne
drįsta perdaug reikalauti iš dar
bininkų, nes bijosi jų keršto. 
Darbininkai grasina įskųsti ad
ministratorius čekai.

Bus pertvarkytas 
pensijų mokė

jimas
KAUNAS, Lietuva, vas. 3 d.

— Socialinio aprūpinimo komi
sariatas praneša, kad pašalpų 
ir pensijų mokėjimas buvusiems 
kariams, karo invalidams ir 
valstybes tarnautojams yra su
stabdytas.

Šiais reikalais į komisariatą 
liepiama nesikreipti. Pensijų 
mokėjimas bus sutvarkytas nau
jomis taisyklėmis.

Bijoma, kad neatimtų pensi
jų visiems tiems kariams, ku
rie nustojo sveikatos kovoje 

' prieš bolševikus.

Donovan pas Turki
jos ministerį

STAMBULAS, Turkija, vas. 
3 d. — Pulkininkas Donovan 
šiandien matėsi su Turkijos už
sienio reikalų ministeriu.

Jis ilgai kalbėjosi su minis
teriu pirmininku ir krašto ap
sauga^ ministeriu. Pasikalbėji
muose dalyvavo ir kariuomenes 
vadas.

Manoma, kad Donovan papa
sakojo Amerikos pažiūras į ka
rą ir pasiryžimą neleisti bri
tams pralaimėti. Donovan iš
skrenda į Palestiną ir Siriją.

Nori nusavinti sve
timšalių turtą

TOKIO, Japonija, vas. 3 d. 
— Japonų ministeris pirminin
kas paprašė parlamentą leisti 
valdžiai konfiskuoti svetimša
lių turtą. Konoje mano grieb
tis šios priemonės prieš tas val
stybes, kurios nerespektuos ja
ponų.

Vyksta labai svarbus japonų 
karininkų pasitarimas. Daly
vauja Kinijoj buvusieji vadai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vichy kalbama, kad Lavalis bus sugrąžintas valdžion ir 

gaus užsienio reikalų ministeriją. Darlanas kalbėjosi Paryžiu
je su Lavaliu ir Abctzu.

— Vokiečių radijas skelbia, kad maršalas Petain turės tei
sę tvarkyti tiktai vidaus reikalus, o užsienio reikalus tvarkys 
Lavalis. Jei bus susitarta, tai vokiečiai prižadėjo duoti šaltį ken
čiančiam Paryžiui anglių.

— Manoma, kad Amerikos ambasadorius Vichy mieste bu
vo informuotas apie pavojų, kuris gręsia Camrun karo bazei 
Indokinijoj. Japonai gali ją pasigriebti.

— Italai numušė vieną graikų orlaivį, kuris inspektavo Ita
lijos pakraščius ir ieškojo italų karo laivyno.’

— Kinijos vyriausybė įvedė labai griežtą cenzūrą komu
nistų laikraščiams.

—’ Wendell Willkie šiandien bus priimtas Anglijos kara
liaus ir karalienės.

— Vokiečių pavieni lėktuvai bombardavo atskirus Angli
jos miestus.

— Ateinančią vasarą britai nori gauti iš ?<merikos 1,000 
orlaivių kiekvieną mėnesį.

— Syrijoj buvo labai dideli potvyniai, kurie paliko be pa
stogės kelis šimtus gyventojų. Vanduo nunešė namus ir dau
gelį turtų,



2 NAUJIENOS, Chicago, 411. Antradien., vasario 4, 1941
St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas...
(Iš PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)
Ne visi, kas besužinos tikin

čiųjų nuošimtį, kurie vyksta 
miestelin nori išpyąšyti sau ma
lonių, bet visi jaučia, jpg tęn, 
paupyje susirinks visi, gimįnės, 
pažįstami, seniai nematyti drau
gai ir bus galima išgirsti nau
jausias viso krašto, kiekvieno 
kampelio žinias.

Gilįai tikintys žmonės
Paragvajietįs giliai tikintis 

žmogus, nežiūrint jo dažnai 
keiksmų, nedrįsk 
pasakoti ką nors 
o tuo labiau prieš

Kristus ir trečioje vietoje mini
ma dvasia šventa, jis niekuo
met su tamsta nesutiks, jog šie 
vi^i, trys kuriijo$ lyg
kpkfelio la$us reikia supaišyti 
į vieną, ga|ėtų būti dįdesni už 
jų Virgencitą, dievo sūnaus 
motiną.

Dievo motina, dargi ne dievo 
motina, bet šventoji mergelė— 
jam visų dievų aukščiausia dei
vė, kaip lygiai kasdieniniame 
gyvenime nėra gražesnės gėle-

ir kiekvienas gamtos kūdikis, 
dar civilizacijos kirvio neįkirs
tas medis, tiki savotiškai, pri- 
mityviaį. Jain daugiau reikš
mės ir šveųtępybes tiųi pati 
medine stovylėle, negu visa die-r 
vų giminė danguje, kurios jis 
nesupranta. Jis negali suprasti, 
jog ši Caacupė medinė stpvylė- 
lė yra tik tariamas vaizdas kaž
ko didesnio... Jis girdėjo eph 
ta}, l].et... nęsuprątp, tuo la
biau jo primityvų tikėjimą, jog 
ši, o ųę kita ijicdiųė stovyl||.e, 
turi ypatiųgą jėgą, patvirtina 
ta j, jog ši pajubųugi stovylėle 
skaitosi stebuklinga, o ne visos

Pagelhai Nuo 
Raumenų 
Skausmų

RĘb CROSS 
PLASTER

Ęąstphękit Raydoną Kryčių 
ant Pl^sterio 'kąda pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausiu 
pasauly chfrurgipių dalykų isdirbįjų 
PAP#U0I?4MAS VAISTINĖSE

žmonės kaip ano ’ pasaulio bu- JEWEL KRAUTUVIŲ 
tybės dulkėti, basi, pajuodę, su- UŽDARBIS 
šile ■ . 1 įJ “.‘v. . y. ... I Maisto krautuvių korporaci-.. Įsiziurek į $ią minią ir supra
si, jog šios būtybės, turtingos 
gamtos, bet skurdaus gyvenimo 
vąįkai, pasipuošę visa atiduoti, 
kad tik sulauktų, išvystų bent 
savo vąįkąms šviesesnį rytojų. 
Kas jam gyvybė, kuri vos tesi
laiko odos maiše susiplakus su 
kąuĮais, kurie užvaduotu kiek- 
vięnam

VV ----------------------------------- -------------------------- J---------------------- ---

ja, Jewel Tea Co., praneša šėri-|of.
I ninkams, kad pernai pelno pa
darė $1,576,994.77, po $2.82 šė: 
rui.

DR. STRIKOL’IS
Gy ' to’as r ( hirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ

iso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 
vak N< dėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tek: YARDS 4787
Namų Tek PROSPECT 1930

jam rimtai

Marijų

kurinio, kaip jauna, 
mis akimis, uorę ir 
suartais skruostais, 
dainose ir kalbose

žerinčio-
sų‘ vargo

vadinama

visur vadinama

ta, visų P. Amerikos gyventojų 
didžiausia dievybė. Nors jis 
kasdien, išryto ir vakare, o kai-

pus skambant, kalbėdamas, 
maldų kartoja, jog vyriausias 
dievas — tėvas, vėliau sūnūs—

SAFETY FIRST
45 metai pasekmingo patarna
vimo gerais ir sunkiais laikais, 
nenuskriaudžiant nė vieno kli- 
jento, savaime pasako kame yra 
saugiausia ir patikimiausia įstai-

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame 31^% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. SfOZERIŠ, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

Ip šis n.epaprasfas pietų kra
što tautų moters, teisingiau pa
sakius, pageidaujamos ipergelės 
garbinimas, iškėlė į aukštybes 
ir Virgencitą, visų meilės ir 
motinos pafronę.

Pasiliko tuo, ka$ bųyo
Paragvajietįs tuo labiau men

kesnis teologas, negu kuris ki
tas Pietų Amerikos gyventojas, 
nes nors jis pamiršo savo senus 
dievus, dargi jų vardai šian
dien baigia nykti, priėmė kata-

rio valgyje neturi, krikštą kai]) 
kažką savą, nęsigi indąmas j 
dogmą labarintą ir todėl visgi 
pasiliko tuo pat, kuo buvo prieš

(į metų, Amerikos europiečiams

nęs, brangesnės
ta mažutėliame Caacupc mies
telyje daug galingesnė, slebuk- 
lingesnė, dargi už sostinės 
Asuncion, kur visi šio mažo pa- 
ragvajiško pasaulio galiūnai su
sitelkę. Tad jc’gu visos Virgen
citos turi vien vaizduoti kažko
kia vienų, tikrųjų Virgencitą,

nelygios, kodėl vienos s tebūk-

pamirštos, užuitos, lyg našlaitis 
skaitlingoje, svetimoje šeimo-

Ir visa tai tikintį guarani gi
minės indėnų, raštuose ir pa
saulyje žinomą kaip katalikų, 
scholastikų ir sofistų, suktų jė
zuitų pasekėja, lik sutvirtina 
jo stabmeldiškame tikėjime, 
kuris verčia tikėti, kad ne visi 
mediniai kryžiai ir dievų stabai 
lygus, jog yra parinkti ir pa
miršti, nustumti, . skriaudžiau]! 
posūniai, kaip ir pačioje žemė
je.

prio Cągcųpė Virgencitos stebi]- 
kl ingos medines stovylčlės...

Po Kąrnivalų — AtĮ^į^’
Sunkų bi|Įų pąsą|;yli ąp!e ką 

pąragyąji.ečiąi, gyyęną dąrgi ip- 
li, jau npkąlįapt ąpįg ąrfi Gąf]- 
(•II pc miestelio gy veiumčius, 
dpųgiąu kę/lba: | )<ųrnąvalą ar 
Vipgencitųs aį;Jąi<ijps, bet gali
ma ųžjiki'inti, jog u^sįbąjgus 
kąrnąyąįapis — jąųnj, sęųj, yąį7 
lųii, visas pasauks kąįba vien 
apie besjąptiųąųčįųs Caąęųpjč

čiąų, jėign gyv.eųa bęlįąii nųq 
miesto, leidžiasi kelionėn, gi 
paskutinėmis <dienoniis prieš at- 
ląidą, visi keliai ir kęleliąį pil
ni žinoilią.

Paskutinę ir priešpaskutinę

lauke, aplipk Caacypg pp,es|e)į 
vienas mjlžjpįškąs įij||dy debe
sys, kuriame juda, skuba, bėga

medicinos studentui 
žmogąus anatomijos 

studijoms?..
Duok Viltį, Imk Viską.

ĮįįįIs, iink vis|>ą, tik duok 
bent mažiausią viltį, jog na- 
lųųoęę pąsĮĮi|<,ę nuogi vaikai ga- 
įėlų išvysti tekančią bęnt pa- 
kpnčifimęsjiio, jau nekalbant 
ąpie Jąįnięs, gyvenimo saulę! 
Vaikąj, dargi žmona liko na- 
nmo$e, nęs vijoje apylinkėje, 
pas tolimiausius gimines nepa
sisekė gauti kelis audeklu met
rus pridengti jų nuogą kūną 
pasirodyinui tarp žmonių...

Nieko p,erą, vien kelijąs pų- 
1W? ir brųzgais ąpąugęs laukas, 
kųriąiųe slepia šeimos nariui 
sąyo ųųogumą netukčtan) ke
leiviui supliauškėjus (Jelnais 
prie vartų!...

Ji$, š,eįipos tęvas, skuba prie 
yię^ęnęįlps ųpbučiųotų kojų, 
ajn’ųkusio nųp gąpsių žvakių 
diųpų vęicįo, ieškoti, maldauti 
beųt geresnio c|erliąus savo lau
kui, kurį kasmet vien mątikais 
tesurausia...

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ!
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
‘>630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
Šeštadienį ir sek. 
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3. .

AKIU SPECIALISTAI

>■«

Garsinkitės “N-nose”

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniaiš ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris j 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 u7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ................................................. $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
apdarais ..................   $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny
ga ..................................................... $1.75
“Sapnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar.................................................... $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
tę planetas ir kazirų nubur...... 35c
“Mikaldos pranašavimai” ........ 25c
•‘Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr naujo tęst........... 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagęlbos ...........  35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi .....................
Trajankos stambios pakelis .. 
arba 3 pakeliai už ...............
Taipgi pas mane galite gauti 

kių žolių ir šaknių 
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard
Spencerport, N. Y.

tu kūdikiu, kuriam viskas tik 
priedas...

Paragvajietįs nežino nieko a- 
pie trejybę, bet puikiai perėmė 
visus ispanų užkariautojų tar
pe buvusius prietarus, burtus, 
kurie taip maža bendro teturi 
su tikyba, o tuo labiau su tiky
bine filosofija, bet kurie ben
dri visiems, kurie tiki, ųežiu 
rint ką — dievą ar velnią ar 
abudu kartu!

Ir todėl vargšas mulatas bei 
pusnuogis mestisas. skuba Caa- 
cupė Virgencitos pagerbti, ku

. 25c

. 60c 
$1.50 
viso-

Stovyja Reiškia Daugiau Nei 
Dangus.

Katalikybė, kaip ir visos E i- 
ropos tikybos, yra suktų diplo 
matiškų, liežuvingų, audanč.ų 
ir alaudančių seilėmis pralotų 
ir kariškių, trokštančių pasaulį 
apsukti voro linkiu tikybiniais 
dėsniais gi paragvajietįs, kaip

gi ožkutę, kad išmelstų palaimą 
savo šeimai ir derlių dievai...

Jo vargų ir darbo prijjaustas 
protas neįstengia toliau pažvelg
ti, bet nualinta širdis trokšta 
bent krislelio laimės ir nežino-1 
damas kito kelio, gal ir tikres-į 
nio, neša savo vargų kryželį jr^ 
vilčių siiplyšušį maišelį prie'

Uj ir skausmo bevillies ašaro
mis nuplautų kojų.

Jis tiki, jis griebiasi, kaip 
skęstantis už šiaudelio norėda
mas r.cnugiimzti vargo išmatų

ČRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PQRTSMppTII 9022 

P()(’.AI1ONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
’ •ksua.

BLACK BAND LUMP .......

Gali būti didžiausias bedievis, 
gali netikėli į nieką, dargi į 
pats save, bet pažvelgęs į šią 
margąją minią suklupusią, nu
leistomis žemėn akimis prieš 
juos, pagerbdamas jų tikėjimą, 
kuriame, ne dievas, ne panelė 
švenčiausia, ųe šv. Petras ar šv. 
Rožė viešpąlaųja, bet bevilte, 
juoda kaip naktis, žeidžiama 
gyvenimo smūgių pęrkųųais ir 
deginančiais viešpačių botagų 
žaibais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA 

ambulance; 
;t DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4$0.5-07 Hęrnytąge Avė. 
4447 South Fairfield Avenue . p./ ........ .

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—1 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

KlMttyHte mūrų nulio programų Antradienio ir fteštadienio ryt- 
—eMthr, 10:00 vai. ryto K W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU ŠALTIMIERU.
a

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419
No. 273$

* • • « • • * •

I Vardas ir pavardė.

Adresas..

Miestas ir- valstija

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
' DALYSE

I NAUJIENOS NEEDLECRAĖT DEPt.
| 1739 So. Halsted SJ., Chica<o, nL

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi NP—r

ĄLBĘĘT V. PETKUS 
4704 So, Westprn Ayęnue Rhęne LĄĘ’ąyętte 8024

• ".... ...... LAČHĄWICZIR SŪNUS........ ..... •
2314 We$t 23rd Riaęę Pilone GANal 2515

* SKYRIŲ: 42 44 Tel. Pųllman 1270

j. LiULEVTOTTS
1348 S. Ca|ifjąrpią Ayęnpe Phone LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituariica Avenue Phone YARds 4908

COPR. 1^1, N^fiDUCRAFT SERVICE. ING

i CROSS STITCH CLOTH PATTERN 2738.
I • « . . A.", .v •- -

2738 — Išsiuvinėta staltiesė

velnias, dievąs, yirgpųcita, 
žmogus, cĮidvyris. ar šuo.

Jiems širųlus ni.etų kale. į gal-

P. J. RIDPKAS
3354 So. Halšted Street

I. J. ZOĮ.P
West 46th Street Phone YARds 07,8)

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. yVęątęrn Ąyę. • Phone GROvehill\0142
1410 Sputh 49tĮ| Cąiirt, Cicęro Phpi|ę Ųįęero 21Q9

$, Į?} M AŽEIK A......YARds 1133
33X9 Ayeįiųę YARds 1139

z ‘ I • • *

Ne dievas, bet ąpsįvylimąs 
pasauliu, žmogumi, viskuo,vieš
patauja šių įdegusiais pečiais 
žmonių širdyse.

T*kes Ką pasakysi.

rą su kanopomis, ragais, uode
ga bei trišake šake rankose ir 
pasakyk* jog jis, o ne Virgęų- 
cita turi raktus į geresnį ryto
jų ir jie nusilenks!

Jie ne dięyę, bęf iš.eities iš 
savo vargų ieško ir jiems ne-

bežemis, jog niekas? kąjp tik 
Virgencitą gal išvaduoti juos iš 
vfercijog papuj -- jie ir patikė
jo, nors už šip tįkgjiinp* įšpjo- 
kimą reikėjo leist j kujiigapis 
visų laikų griebti grietinę nuo 
savojo (jartyo yąisių pieno.

Apsivylęs yiskiio, j s visgi ne
siliauja ieškojęs išeities ir kol 
jąm nenurodys kito kelio, tikr 
resnio — jis keliakkipščiais eis

Tel. Office \Ventworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
iš. kyrus seredomis ir subatomis.

KiiAi AlcIAI
DR. HERZMAN

NARIAI
CJiicagos, 
Cicero 
Lietuvių 

’ Direktorių
A^cįgcb^
iiHMMHiiiiMiiiiiiiianaiiHiiiiiiiin

ItlIlIlIlIlIlvtlIlIlIlIlHHIIIIIIIIIIIIIl.

Ambulance
* * • t

Patarnavi- 
mąs Dieną 
ir Naktį

Dr. Kari Nurkat
(NŪRKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS v 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIHginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULJEVARD 104Q

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vŠk.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

!.c tuviams žinomas per 39 
ai.no patyręs gydytojas chi- 
> akušeris.
sargias ir chroniškas ligas 
lotcrų ir vaikų pagal nau-

metus ' ;
rurga.s

Gyd<>
vyrų, m
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

z valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rcz. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofųso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tek CALymet 6877

Vak: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Roųm 2014 Tel. STAte 7572
Vak: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 2679
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Brooklyno Tautininkai Kaip “Žvirbliai 
Drąsus Pakol Viskas Ramu

BROOKLYN, N. Y. — Jadvy
ga Tubelienė, Smetonos švo- 
gerka dabar musų mieste gy
vena. Iš karto buvo su dukte
ria apsigyvenusi pas Dr. Ven
cių, bet neseniai jau persikėlė 
pas Dr. Aldoną šliupaitę.

Apie tai žmonės įvairiai kal
ba. Komunistų dienraštis rašo, 
kad buk Tubelienę Vencius 
išmetė. Niekas tikrai nežino. 
Tik tiek, kad buvusio Lietu
vos premjero žmona dabar gy
vena pas Dr. šliupaitę.

Tautininkų Stiprybė
Žmonės iš to įvairius išve

džiojimus daro. Pirmiausia la
bai keistai elgiasi tie vadina
mi tautininkai. Kada Smetona 
buvo Lietuvos vadas ir val
džia tai tautininkai čia vaikš
čiojo krutinės išpūtę ir visur 
kaip žvirbliai širškė. Dabar tau
tininkų rėžimui nuėjus su vė
jais tie tautininkai negali su
sivokti kokios linijos ir ko jie

A
3

Wiimlncton

Burlintton

1 Weldon Sprinp

MICHIGAN

INDIANA

I Indbnapolii

Durni City

KENTUCKY

Vagilis butų išnešęs prekių už 
$2C0 iš Ąlvin Nęwmark’ų krau
tuves, adresir 2942 West 63rd 
street, jeigu ne jų apsukrus šuo 
“Lady”. Ji ėmė taip loti, kad 
sukėlė namiškius ir piktadaris 
spruko laukan, palikęs grobį, 
kurį jau buvo susikrovęs.

• Gaisre, kuris sunaikino di
delį triobesį adresu 530-40 E. 
47th street, buvo sužeistas ug
niagesių 16-to bataliono virši
ninkas, Frank Donahue. Gaisras 

i padarė $30,000 nuostolių.
O Dėl vietos trukumo apskri

čio ligonine pereitą savaitę tu
rėjo atsakyti vietas 1,961 netur- 

i tingiems ligoniams. Per tą sa
vaitę priėmė naujų ligonių 
1,307, bet kitiems vietos nebe- 

• buvo, nors dabar yra net kori
doriuose.

PAS

Budriką
Naujos L941 Radijas

Naujos Radio-Kombinacijos
Nau jos Elektri kine s

Ledaunes
Nauji Rakandai Del Namų

Perkant Vasario Menesio 
Išpardavime Daug 

Sutaupoma

turi stvertis.
Kalbėt, teisybė, kalba dar 

nemažai, bet akcijos tai nepa
rodo jokios. Ir dabar, kada 
visur eina kalbos ir vajai su
kėlimui aukų Lietuvos pabėgė
liams šelpti, tai tie skaitlingi 
tautininkų lyderiukai vieton 
aukauti, bando juokauti ir nuo 
persiskyrimo su keliais dole
riais ištrukti.

Lyderiai Nosių Nerodo
Kad ir su Tubelienės gyve

nimu — ji dabar sakoma yra 
nepergeriausioje medžiagnėje 
padėty — ar manote, kad tie 
didieji tautininkų “bigšatai” 
daro bent ką? Aš klausiu vie
ną tautininką, kodėl toks 
Klinga, arba bankininkas Tre
čiokas, arba ir tas pats Jurgė- 
la, kuris ana laikraščiuose di
džiausius straipsnius apie Tu
belienės asmenybę rašo, kodėl 
tie ponai nedaro nieko pagel
bėti Tubelienei?

NAVAI OUHAHCt, VMl
JCOUT CA»$.TIUC«

IUMH

ammomahant Jai-ulouron

^^MACHINt GUHJ
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Greitėjantis tempas industrinėje niobi .izacijoje ryšy su ginklavimosi kampanija 
galima aiškiai pamatyti iš šio žemėlapio parodančio kur dabar veikia ginklų dirb
tuves.^ Žemėlapis dar neparodo tuksiančių mažų dirbtuvėlių, kurios dabar irgi užima 
labai svarbią rolę gaminime karo pabūklų ir amunicijos.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia {mokėjimų—3 metams 
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CIIICAGO, ILL.

MADOS

Naujai įdainuoti Lietuviški 
Rekordai garsios Metropoli
tan Operos žvaigždės Anna 
Kaskas dabar tik padaryti 

po 50£ 
Eleklrikiniai “record ' play- 
ers” groja rekordus per jūsų 

radijo tik $6.95

O MARQUETTE PARK. - 
Du drąsus piktadariai susirin
ko $181.50 nuo ke’ių nuominin
kų, gyvenančių adresu 6657 S. 
Troy street. 24 metų VVilliam 
A. Finn, 3110 W. Marųuette 
Road, bandė juos vjtis, ir buvo! 
privaręs jų automobilį prie šali
gatvio ties 65th ir Mozart, bet 
turėjo slėptis, kai piktadariai 
pradėjo šaudyti iš revolverių.’

© Ties 1836 S. Sawyer avė. 
trys nedori piktadariai ne tik 
atėmė Lester Biesner’iui pri
klausantį automobilį, bet jį pa
tį nurėdė iki apatinių marški
nių ir pasivogė visus jo rubus. 
Bresner gyv. ad. 2242 S. Drake 

,‘Street.

Oi
Dr. Aldona šliupaitė, kuri pir
miausia pati yra viena iš ne
turtingųjų? Antra, argi tai ne
buvo Smctonos-Tubclio valdžia 
kuri kalėjimu nubaudė 
šliupą Lietuvoj už laisvos min-1 

’ ties knygų rašymą ir platini- 
Imą? Tas nubaustasis juk yra 
Dr. Aldonos š. tėvas. Keista, sa
kau, kas dabar to nukentėjusio 

- žmogaus duktė turi šelpti tos 
buv. valdžios svarbią dalį ir 
aiškiausią priminimą.

Čirškauja Kaip Žvirbliai
Tas tautininkas atsakė man, 
id tautininkai jau yra gerai 

žinomi už savo žvirbliškus el
gesius. Tol čirškauja žagaruose 
kol viskas tvarkoj ir ramu. 
Kaip tik vanagas padangėj 
ratą apsuko lai tų žvirblių1 
plunksnos lakioja.

Tas pats ir su tautininkų 
spauda, aiškina man tas tau
tininkas. Kol Smetona buvo 
“neįveikiama uola’’ tol tokia 
“Vienybė” ir “Dirva” galėjo 
ne tik kalbėti, bet kaip kada 
ir pirštų pajudinti, nes jie gau
davo pagelbą iš “uolos”. Bet 
dabar tas šelpimas nutruko ir 
tie tautininkų organai turi dir
žus susitempti, ką jie čia kitą 
rūpinsis šelpti.
Keistas Atrodo Gyvenimas Čia

Tubelienei kaip ir kitiems 
etuvoj ištaigingai gyvenu

siems pabėgėliams Amerikos 
gyvenimai! turbūt nelengva 
įsigyventi. Kitaip čia. Ponij 
mažiau. Kiekvienas turi dau
giau dirbti. Kaune tai kiekvie
nas valdininkėlis tarnaites lai
kė, kad poniutėms rankos bal
tesnes pasiliktų, čia musų ir 
turtingesnieji biznieriai bei 
profesionalai apie tarnų lai
kymą neturi jokios minties. 
Namus aptriusia žmonos su 
vaikais, kartais ir pats vyras 
turi padėti.

Kada tie pabėgėliai gyveno 
dar Lietuvoj tai kaip pamaty
davo kiek dolerių parsiveža 
koks butlegeris tai manydavo, 
kad šioj šaly visi turtuose pa
skendę, ir žinoma lengviausią 
gyvenimą veda. Dabar jie turi 
savo akims progos pamatyti 
kaip Lietuva apie Ameriką 
nieko pirmiau nežinojo.

Tubelienės Duktė Nesveika

iš-

No. 4690—Graži išeiginė suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept„ 1739 
So Halsted S L Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, HL

Čia Jdeda 15 eentų ir prašau

atsiųsti maa parysdj No ■ —...
Mieros ___________- per kratinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresą* )

(MlMtas b valstija)

I lietuvio pasidarbavimu jai iš- ^aSykIų Spr.Ogiltte 
rūpinta stipendija lankyt vieną v * n v •

Dr” kolegiją pietuose. Žuvo 4, Sužeista 14
1 Sakoma, kad Tubelienė iš --------- —
tikrųjų yra medžiagiškai silp
na, kiek sUtaųpų turėjo tai 
praleido atvykimo šion šalin 
kaštams padengti. Sako labai 
norėtų kur nors savo butą, kad įvyko sprogimas, p^r kurį ke- 
ir mažą pasiimti, bet neturi iš 
ko.

Bet lietuviai nelaimėj išvengė

I1EMPHILL, W. Va. — Sau
sio 22 d. Carswcll kasyklose

turi angliakasiai neteko gyvy
bių. Keturiolika kitų buvo .su
žeista, trys gana sunkiai, ir dak
tarai sako jų padėtis yra rim

Tose kasyklose dirba nema- 
bet šioj nelaimėj

Sprogimas įvyko 4:30 vai. ry
to, kada ten dirbo 181 žmonės. 
Šiuos žodžius rašant dar neiš
aiškinta sprogimo priežastys, 
bet spėjama, kad tai įvyko ka
da žiežirba pagavo dujų ar dul
kių prisipildžiusį kambarį.

Angliakasiai nėra patenkinti 
matydami, kad gobšios kompa-

“tais tūkstančiais” kuriuos ga
lybės laikais Lietuvoj susidėjo. 
Sako jokių kapitalų niekas ne- 
susikrove. Niekad nemanė, kad žai lietuvių 
ateis reikalas bėgti iš savo že- nei tarp užmuštųjų, nei tarp su
mos lyg nuo kokios choleros ar žeistųjų lietuvių nėra, 
pavietres; •
Sako Smetona Irgi '‘Silpnas”

Klausiu tada apie Smetoną, 
kada atvyks ir ką čia su juo 
veiks. Sako, kad Smetona irgi 
stovi netaip stipriai kaip iš
garsinta. Jau yra suvirs 60 
metų amžiaus, sunku kas nu
sitverti, senatvės amžius arti
nasi. Girdi turėjo susitaupęs nijos nededa rimtų pastangų 
dvyliką tūkstančių dolerių tai kasyklas išvalyti nuo gazų ir 
tuos bėgdamas ir pasiėmė. Bet < 
sako, bėgo nevienas. Turi ir 
žmoną, ir sūnų su marčia, ir 
dukterį su žentu ir jau tų kū
dikiai.

Smetona, man sako, buvo 
bedarąs planus visai iš val
džios pasitraukti ir apsigyven
ti savo ūky ir ten senatvės die
nas baigti. Bet dabar tą ūkį 
atėmė komunistai.

dulkių įvedant tinkamesnę ven
tiliaciją. Kada įvyksta nelaimės, 
tai vis vargšai darbininkai turi 
savo gyvastimis užmokėti.

Juozapas Kalvaitis

VAKAR CHICAGOJE
O

© Už krautuvių apiplėšinėji
mą buvo suimtas 21 metų Hen
ry Dcesslerski, 5169 Drexel bul
varas. Vakar anksti rytą jis bu
vo pašautas, kai bandė atimti 
$200 nuo gėrimų sandėlio savi
ninko J. Perlman, ties 5490 In- 
gleside avenue.

© Galutini eleveiterių opera
torių ir starterių unijos rinki
mų rezultal 
mejo šie asmenys 
nard O’Grady 
(kaip buvo pranešta vakar); Al 
Matha, vice-prez.; Mark H. Lar- 
sen, sekretorius, ir Robert Mar- 
cųs — iždininkas, visi trys bu
vę viršininkai.

® Imigracijos biuras turi su
ėmęs kamantinėjimui 44 metų 
vyrą, Thomas E. Evanson’ą. Jis 
pasakojo esąs Kanados prekybi
nis atstovas Chicagoje, bet pasi
rodė, kad tai ne tiesa. Yra lega
liai įvažiavęs.

• Iš 21 m. Edward Miller’io 
automobilio, prie 14th ir Hals
ted kas tai pavogė muzikos in
strumentų už $260. Miller gyv. 
adresu 3004 Wilton street.

O MARQUETTE BARK. — 
______ i____________________

artenų unijos nnKi
ltai parodo, kad lai

dam cs Leo- 
— prezidentas

© Į Louis’o Asanon, 169 W. 
Chicago, automobili prie LaSal’c 
ir Goethe įvažiavo kita maši
na. Kai Asanon užprotestavo ir 
pareikalavo atsiteisti, tos ma
šinos vairuotojas sumušė jį su 
geležine štanga. Jis guli ligo
ninėj.

® Kelyje į ligoninę automo
bilio nelaimėje buvo sužeista 17 
metų mergaitė Kate Dvvycr iš. 
Harrogate, Tennessee. Ji buvo! 
vežama' automobiliu operacijai. 
Susikulime jai buvo nulaužtas 
strėnkatilis.

ta Keturi maskuoti banditai 
pasigrobė $2,000 vakar rytų 
Neisner Brothers departamenti- 
nėje krautuvėje, 40.56 W. Ma- 
dison streel.

• Wilford Willis De Bernard, 
garsus chemikas ir bakteriolo
gas, vakar buvo paskirtas Chi- 
cagos miesto inžinierium. Buvęs 
inž. Loran D. Gayton, paskir
tas jo asistentu.

© Prie Miami, Fla., automo
bilių nelaimėje buvo sužeisti 30- 
to Chieagos wardo aldermanas 
E. J. Upton, saikų dept. virši
ninkas James O’Keefe ir abie
jų žmonos.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS

IVIRSALSAVINGS& LOAN ASS’N

Nesapnavęs Apie Bėgimą
Na o sakau, žmonės daug kal

bėjo apie Smetonos vilas Švei
carijoj, plantacijas Brazilijoj 
ir Palestinoj, kaip su tomis? 
Ponia. Tubelienė atsako, kad 
tai melas. Tokių dalykų Sme
tona, girdi, niekad ir nesapna
vo. Jis niekad nemanė, kad
reiks kada bėgt nuo savo žmo
nių, niekam nieko neprasikal- 
tęs. j - .

Sako, jis bėgo iš Lietuvos 
kadangi prieš akis buvo tik 
dvi išeitys arba bėk arba mirk.

r —Frank Lavinskas
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LIETUVIŠKI REKORDAI
16322 Kur Bakūžė Samanota— 
Mano Rožė, Įd. Anna Kaskas
16323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos, Įdain. Anna Kaskas
16193 Marytės ir Jonuko Daina— 
Žemaitelių Polka. Mahanojaus 
Orkestrą su daina
16206 Stoviu Prieš Tave
Mergelia. Mahanojaus Orkestrą 
su daina
16209 Liudvinavo Polka — Pauk
ščiu Polka. Mahanojaus Orkestrą 
16227 Ūkininkų Polka — Jurgio 
Polka. Pennsylvanijos Angliaka- 
c’n Orkestrą
16942 Močiutė Valcas

pniVa. AT'^o^’kų Duetas 
16°54 A”ksti Kalneliai—Ak No
rėčiau. Mainerių Orkestrą su 
daina
16256 Ulonai — Ar Ar Tau Sese? 
Vanagaitis ir Stogis
16259 Toks Vaikinas Polka — 
Plikiu Polka. Mainerių Orkestrą 
su daina
16280 Storo Yono Polka — Ves- 
kie Mane šokti Polka. Shenado- 
rio Orkestrą
16281 Tar.ne Rūtų Polka — Kuo
met šoksi Polka. Mahanojaus 
Orkestrą
16284 Kam Šori žirgelį — Kai 
Aš Turėjau. Vanagaitis ir Ol- 
<5piislraS
16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą
16300 Lakštutės Polka — Dėdie
nė Polka. Klaipėda Lithuanian 
Orkestrą
16302 Gegužine Polka
nuolių Polka. W. Gula ir Orkes
trą
16303 Polka Del Numylėtos — 
Virbalio Polka. W. Gulos Ork.
16304 Kananių Polka
Polka. W. Gulos Ork., dainuoja 
Alex Vasiliauskas
16305 Beržų Polka — Daratyte 
Polka. W. Gulos Ork., dainuo- 
ia Alex Vasiliauskas.
16306 Tai Nebuvo Meilė. Tango 
—Ar Atsiminsi ? Anglų Valsas 
įdainavo A. Sabaniauskas
16307 Marš. Marš, Kareivėli — 
Geležinio Vilko Maršas. Karo Mo- 
bvklos Choras
16308 Drulia — Tu Lietuva, Tu 
Mano. Idain. Akiras Biržys — 
Punų Dėdė id Dėdienė
16309 Buk Vvras Polka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įd. 
A. Dvarionas
16310 Septintame Rojuje. Anglų 
Valsas — Jaunystės Meilė, Tan
go įdainavo A. Sabaniauskas
16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Anglų Valsas, 
įdainavo A Sabaniauskas
16312 Lietuviškos Liaudies Dai
nelės — Dalis 1 and 2 A. Saba
niauskas.
16313 Našlaitės Kapas — Griū
vėsiu Gėlelė. Akiras Biržys, Pu
pų Dėdė ir Dėdienė
16314 Anūkų Polka — Pupų Dė
dės Polka. įgrojo Akiras Biržys
16315 Buk Vyras Polka—Sukas 
Ratukas Polka. A. Dvarionas
16316 Gieda Gaideliai — Gražus 
Miško Budas. Įdainavo A. Biržys
16317 Sužadėtinių Valsas — Ro- 
saliutės Polka. Įd. Pupų Dėdienė
16318 Marijampolės Polka — 
Gardus Alutis, Valsas. Įdainavo 
Pupų Dėdienė

j 16319 Obelių Polka — Sekmi
nių Valsas. Įgrojo Akir. Biržys 
16320 Merkinės Polka

i tingos Polka. Įgrojo Ak. Biržys 
j 16321 Pasakykite Mergelės, Tan- 
I go — Kai Smuiku Groji Tu, 
' Tango. Įdain. A. Sabaniauskas

Užsakant rekordus į kitus mies
tus ar vieną ar šešis rekordus, 
reikia pridėt 25c už prisiuntimo 

lėšas

Kre-

Tubelienė atvyko į Ameriką 
su savo dukteria kuri pasiro
do yra nesveika. Nežinau, gal 
taip apsigiinus, bet turi para
lyžių ir negali rankų aukščiau 
krutinės iškelti. Sakoma apie 
pusė jos kūno apmirę ir darbo 
dirbti negali. Gerai# kad gero

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

• išnaros!

1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/? Nuoši’nč’b ant Visų Investrnenty

Jūs. F. Sudrik

VASARIO 23 D. MATYSITE
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, < Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd. Įs^

Incorporated
FURNITURE HOUSE
340S-21 S. Halsteu Si.

Tel. YARds 3088
/Jūsų indėliai apdrausti iki $5,^00.09 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

VVashington, D. C. Žymus radijo programai iš sto
ties WCFL, 970 k. nedėlios va
karais nuo 5:30 p. m.

f
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Demokratijai priklauso ateitis
Europos diktatoriai ir jų klapčiukai mėgsta prana

šauti “galą” demokratijai, ir jų garsus šukavimai nere
tai paveikia žmones, kurie nenori turėti nieko bendro nei 
su Hitleriu, nei su Stalinu, nei su Mussoliniu. Jie irgi 
pradeda abejoti: o gal demokratija jau, iš tiesų, nusi
gyveno?

Bet pažvelgiame į faktus. Kame demokratijos pasi
rodė silpnesnės už diktatūras? Apsiginklavime. Tai juk 
nereiškia, kad yra blogi demokratiniai principai arba 
demokratinė santvarka. Tai reiškia tiktai, kad demokra
tinės valstybės negalvojo apie-karą, kad jos troško tai
kos, — tuo tarpu kai diktatūros didino savo armijas ir 
jas ginklavo.

Reikia pasakyti, kad valdžios, kurios stovėjo demo
kratinių valstybių pryšakyje, buvo perdaug neatsargios. 
Dabar joms reikia už tą apsileidimą brangiai mokėti — 
ir, deja, brangiai moka ne tiktai valdžios, bet ir žmonės. 
Tačiau demokratinės šalies valdžia ne būtinai turi būt 
apsileidusi. Sakysime, dabartinę Anglijos valdžią apsi
leidėle niekas nepavadins.

Kadangi diktatūros ginklavosi ir ruošėsi karui, kuo
met demokratijos kalbėjo apie taiką, tai pirmuose susi
rėmimuose diktatūros, žinoma, turėjo laimėti. Jos, iš tie
sų, laimėjo daug pergalių, bet ar tos pergalės užtikrina 
diktatūroms pastovų viešpatavimo pagrindą? Nieko pa
našaus. Ką Hitleris užkariavo, jisai yra priverstas lai
kyti jėga.

Nacių užkariautose teritorijose žmonės nerimsta. 
Visos žinios, kurios pasiekia neutralias šalis, rodo, kad 
nei lenkai, nei holandai, nei belgai nesusitaikė su na
ciais; priešingai, tolyn jų neapykanta prieš savo paver
gėjus auga. Norvegijoje, kaip žinoma, buvo daug “penk- 
takojų” prieš ateinant naciams; didelė dalis visuomenės 
buvo apatiška ir nematė reikalo griebtis ginklo, kuomet 
Hitlerio pulkai pasirodė Oslo gatvėse su tankais ir mu
zika. Bet šiandien išdavikas Quislingas negali nei pini
gais, nei grasinimais gauti pakankamo skaičiaus norve
gų savo “kabinetui” sudaryti. Visi jo neapkenčia, ir to
lyn vis dažniau turi “daryti tvarką” okupantų kariuo
menė.

Panašus procesas eina Belgijoje ir kitose nacių oku
puotose žemėse. Stalino pagrobtuose kraštuose taip pat 
auga žmonių nepasitenkinimas. Sakysime, Lietuvoje ne
mažas skaičius žmonių pradžioje džiaugėsi, nusikratę 
“Smetonos jungo”; bet dabar jau visi pajuto, kad kraš
tas pateko po daug sunkesniu Stalino jungu. Kiekviena 
sovietinė “reforma” žmones tik labiau erzina ir pykina, 
ir Stalinas yra priverstas laikyti tokioje mažoje šalyje, 
kaip Lietuva, tarp 400,000 ir 500,000 kareivių su tankais, 
artilerija ir kitokiais karo pabūklais. Prie Smetonos pa
kako 20,000 kareivių, o dabar reikia pusės miliono!

Taigi totalitarinės diktatūros kaip namie, taip ir 
užkariautose šalyse pasilaiko tiktai ginklo jėga. Šautuvu 
galima žmogų užmušti arba galima jį priversti iškelti 
rankas ir paskui ištuštinti jo kišenius, bet negalima pa
daryti jo laimingu!

Tačiau, kai ateina reikalas, tai ir demokratijos mo
ka pavartoti šautuvą, žiūrėkite, kokį “strioką” gavo 
Mussolinio per 18 metų muštruoti legionai, kuomet ang
lai ir australiečiai pradėjo juos pliekti! O kaip gražiai 
“šveitė” demokratinės Suomijos savanoriai Stalino “rau
donuosius” vyrus!

Kai reikalas ateina, tai demokratijos sugeba ir gink
lą pavartoti ne blogiau, kaip diktatoriai.

Demokratijos, tačiau, ima ginklą į rankas iš bėdos, 
o ne su tikslu plėšti savo kaimynus arba rodyti pasau
liui savo “galybę”.. Demokratijos tiki į teisingumą ir 
žmoniškumą. Savo turtus ir garbę jos stengiasi padidinti 
darbu ir mokslu. Todėl taikos laikais jos tarpsta ir pro
gresuoja, kai tuo tarpu diktatorių valdomos šalys skurs
ta ir jų valdovai iš desperacijos daro beprotiškiausias 
avantiūras.

Niekas neužginčys to fakto, kad visos turtingosios 
ir kultūringosios šalys yra demokratiškos; o šalys, ku
rias valdo diktatoriai, yra suvargusios ir, dažniausia, 
tamsios. Diktatūra, kaip ir kiekvienas despotizmas, slo
pina progresą.

Todėl tik neišmanėliai gali tikėti, kad demokratiją

i Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams ...............  $8.00
Pusei metų ................  4.00
Trims mėnesiams ..... 2.00
Dviem mėnesiams .....  1.50
Vienam mėnesiui ...................... .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ..........   3c

i Savaitei ............................  18c
Mėnesiui .... ........................... - 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............................. — $6.00
Pusei metų ..........................- 3.25
Trims mėnesiams ............ - 1.75
Dviem mėnesiams ........... - 1.25
Vienam mėnesiui .......... — .75

Užsieniuose:
Metams ............................... - $8.00
Pusei metų ............................. 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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HALIFAXAS SEKA BILIAUS PROGRESĄ

“LAIMĖ” IR “NIURZ- 
GIMAS”

Kauniškę “Tarybų Lietuva’ 
giriasi, kad dąrbipinkaųis Lie- 
tuyęje cĮabar esųs “garantuotas 
darbas ir uždarbis”, ko nebu
vę “buržuazinėje” Lietuvoje. 
Sako:

“Kapitalistiniuose kraštuo
se, ir buvusioje buržuazinėje 
Lietuvoje, darbininkas nebu
vo tikras dėl gautų darbo. 
Šiandien jis dirba,- o ryt ga
li tapti bedarbis. Gali tapti 
be duonos kąsnio ir niekas 
jo neužtąrs. Stalino konsti
tucija mums garantuoja dar
bu ir neilgai trukus ateis pas 
mus laikas, kad mes ieškosi 
me laisvų darbininkų, bet jų 
negalėsime gauti, nes visi 
dirbs.

“Tad argi garantuotas dar
bas ir uždarbis nėra antra 
didžiausioji musų laimė?..”
Bet [domus dalykas, kad Lie

tuvos darbininkai šita “laime” 
nesidžiaugia!

Tuo tarpu, kais visokie Kru- 
glodurovai Kauno oficioze pa
sakoja Lietuvos darbininkams 
apie baisios nedarbo šmėklos 
pašalinimą, šie “niurzgia” ir 
reiškia savo nepasitenkinimą 
kitokiais budais. “Tarybų Lie
tuva” bando nepasitenkinusius 
sudrausti ir juos bara:

“. . . tie, kurie . . . niurzgia 
drauge su liaudies priešais, 
mažų mažiausia neprotauja 
ir ne savo proteliu gyvena, 
jei ne pasakyti blogiau.

“Reikia atsikvošėti ir pa
žvelgti trupulj toliau, negu 
nosis siekia.”
Bet oficiozas nepasako, kad 

Lietuvoje gyvenimas nesvietiš
kai pabrango. Kas iš to, kad 
darbininkSsF y'turL “garantuotą 
uždarbį” (kol reikia statyti ka- 
zermes Raudonajai armijai), 
jeigu jisai, negali nusipirkti rei
kalingiausių gyvenimui daiktų? 
Juk jisai dirba ne Stalino gar
bei, o tam, kad galėtų pavalgy
ti ir apsirengti.

DAR VIS DAUSOSE
Kai kurie žmonės Lietuvoje 

ir Amerikoje per 20 meti] ne
priklausomo Lietuvos gyveni
mo nestengė suprasti, kų Lie
tuvos nepriklausomybė reiškia 
ir kuo ji remiasi. Dar po 1918 
m. vasario 16-os (nepriklauso
mybės paskelbimo) buvo ieško
ma kunigaikščių Urachų į 
“Mindaugo sostų” ir buvo pla
nuojama prijungti Lietuva 
“amžinais ryšiais” prie kaize- 
riškos Vokietijos. Tik kai buvo 
nušluota Wilhelmo valdžia Ber
lyne, tai tie Lietuvos “patrio
tai” susigriebė vykdyti Nepri
klausomybės Deklaracijos iš
reikštus dėsnius.

Ar nuostabu, kad paskui, vos 
išgyvenus demokratinei Lietu
vos respublikai šešetų metų, jo
je įvyko “pučas”, kuris sude- 
moralizavo visuomenę ?

Gyvendami demokratinėse 
Jungtinėse Valstybėse, Ameri
kos lietuviai, rodos, turėjo ge
riau orijentuotis. Jau pirmais 
Pasaulio karo metais (1914), 
Brooklynp seime buvo nurody
ta, kad Lietuvai yra proga pa
tapti nepriklausoma valstybe, 
jeigu karo eigoje sugrius des
potiškosios monarchijos ir lai
dės pergalę demokratijos, ku
rios pripažįsta tautų apsispren
dimo principą. Demokratijos, 
iš tiesų, laimėjo, ir jų vardu 
prezidentas Wilsonas 1918 m. 
paskelbė, kad vienu iš taikos 
pagrindų turi būti kiekvienos 
tautos teisė spręsti savo likimų!

“atgyvepo savo laiką”, ji gyvens ir tolyn vis labiau stip- 
rė^ _ jeigu tik ji nepasiduos užpuolikams, kurie ją da- 
bąr kėsiiusi nužudyti!

inu tas pabėgėliiį komitetas A- 
merikos lietuviams, žinomą, nę- 
dųęęla ir negali duoti, nes jisai 
politiką neužsiima.

Šituo pagrindu butų galėję 
susitarti bęndęųpi veikimui 
kuone visi Amerikos liętuvįai. 
Bet ne. Dėl to, kąd tautų apsi
sprendimo principų pirmiausia 
Iškėlė §ocialj$tai (jų pasiūlyta 
rezoliuęija buvo vienbalsiai pra
imta BrookJyno sęime), tai tau
tininkams jisai pąęidąyė “neko- 
šęr”. Užuot sųsita^ųio, prasi
dėjo dar ąršęsne srovių kova. 
O kąi paskui demokratija Lie
tuvoje suklupo, lai tįe ameri
kiečiai, kurie norėjo “nepri
klausomos Lietuvoj” be tautos 
apsisprendimo teisęs, susipešė 
tarp savęs. Rezultate, dąugiau- 
sia už visus pasinaudojo atviri 
diktatūros garbintojai, “komu
nistai”. ..

.Dabar Lietuvos nepriklauso
mybė yra sunaikinta — arba, 
kaip prezidentas Ropseveltas 
sako, “tempdrarily put aside”, 
— tai nors dabar reikėtų vi- 
sįęms, kuriems ji buvo ir tebė
ra brangi, rimtai apie jų pagal
voti. Bet vargiai galima vadin
ti rimtu galvojimu tokius išva
džiojimus, kokiais bando “su
mobilizuoti” Amerikos lietuvių 
jėgas p. Vyt. Sirvydas. Jisai ra
šo:

“. .. viskas dabar darytino, 
privalu, kaip 1918 metais, da
ryti bendru katalikų ir tauti-^ 
nihkų susitarimu. Socialistai 
prisidės, gerai; ne, apsieisi
me be jų, kai]) apsieita 1918 
metais.”
O kad šitas “tautiškas kelias” 

atrodytų daugiau masinantis, 
tai Vytautas prideda dar ir 
“pasišventusias vaidilutes” bei 
“Perkurto hegestamų ugnį”.

VisamVpasaLilyje šiandien ei
na kovai tarp demokratijos ir 
jos priešų, o p. Sirvydas svajo
ja apie dievų Perkūnų — ir įsi
vaizduoja, kad tokiomis ro- 
manliškumis svajonėmis gali
ma suburti lietuvius kovai dėl 
savo tautos laisvės!

Kai dėl socialistų, apie ku
riuos jisai taip iš, aukšto kalba, 
tai nėęa^reikalo prašyti, kad 
jiems kits nors leistų “prisidė
ti”. Jie įr vieni nepaklys, nes 
praktika parode, kad jie geriau 
už kitus žino, kuris kelias veda 
į Lietuvos laisvę.

MELAS
Komunistai remia Stalino ko- 

operąvimų su Hitleriu, bet tuo 
pačiu laiku 'jie veidmainingai 
apsimeta esu hitlerizmo priešai; 
ne tiktai apsimeta, bet dar ir 
kitiems pr.kaišioja hitlerizmų. 
Vietinis “penktakojų” organas, 
pav. rašo, kad —

XXIV.
Krėve Bolševikų Neatsikratys,

Nežiūrint į dideles Vinco 
Krėvės pastangas “pasitraukti 
iš politikos”, nežiūrint į didelį 
jo norų “pasišvęsti kultūrai ir 
literatūros darbams”, Krėvė 
nuo bolševikų nepajėgs atsi
kratyti. Bolševikai taip leng
vai nepaleidžia žmogaus, ku
ris bent kartų su jais buvo su
sirišęs.

Bolševikai' nepaleidžia už
sienin išvažiavusių, o apie 
tuos, kurie gyvena “šviesios 
Stalino saulės” globoje, tai ir 
kalbos negali būti. Jeigu už
sienin atsidūręs buvęs bolše
vikas vis dėlto turėdavo drą
sos neklausyti Maskvos agen
tų, lai Stalinas pasiųsdavo če
kistus į užsienį ir ten nepa- 
klusniųosiųs sudorodavo.

Čia ne vieta - kalbėti, leąip 
buvusieji komunistai buvo 
žiąlomi Šveicarijoj, Francuzi- 
jęj, kjaip. juos šaudė civiliniu 
|karo melu Ispanijoj iv kaip 
juos galabyja dar ir šiandien 
okupuotoj ir neokupuotoj 
Frąncuzijoj. čeką turi' ilgas 
rankas ir pasiekia tolimuose 
kraštuose gyvenančius “neiš
tikimuosius”. Visa tai labai 
gerai turėtų žinoti ■ Vincas Krė
vė, nes šiandien toki dalykai 
nėra paslaptimi niekam, kas 
turi ausis ir nori pasiklausyti 
bobšę v i kišk ų s k u n du.

Litvinovąs kitais laikais 
Anglijos diplomatams gyrėsi, 
kad bolševikai net šunis gar- 
syčiąs-muštardų laižyti išmo
kino, o profesorius sulig “Mą- 
skvos muzika šokti išmokinti, 
tai yra liktai menkniekis.” 
Vincas Krėve bolševikų akty
viem ppiitikpn vėl bus “įtrauk
tas” ir Mųskva spekuliuos jo 

i vardą bei lietuvybe kiek fin
tai j.ąi patiks.

Šių perspektyvų vedami męj 
ir baigsime rašinėlius ąpię 
rašytojų Vincą Krėvę. Yra ta
lpa; (Įąųg įdomių dalykų ir be 
Kręvęs, kuriuos užsieniečiai 
privalo žinoti, jeigu nori susi
daryti bent apytikrį vaizdų 
apie paskutinius7 Lietuvos į- 
vykius. Manome, kad apie 
Vincų Krėvę dar kartų turėsi
me progos pakalbėti, kai bol
ševikai vėl jį išstums kokios 
nors išdaigos pryšakyj. Tada 
papasakosime ir kitas smulk

“.. . smetoninių frontas tu
ri Vokietijoj komitetus, pa
gal kurių direktyvas veikia 
tarp Amerikos lietuvių, ir 
kurių rėmimui renka tarp 
Amerikos lietuvių pinigus.

“Kamgi nežinoma, kad 
Vokietijoj joįda įstaiga, j li
kis komitetas negali , veikli 
be nacių vaįdžjos sankcijos? 
O tas sankcijas Hitlerio val
džia duoda tik savo ištiki
miems.”
Jeigu taip butų, tai Staliiių 

buriatas turėtų kuogreičiauęiai 
į tų “smetoninį frontų” stoti, 
nes juk ii’ pats “draugas” Mo
lotovas važinėja į Berlynu gau
ti direktyvų iš Hitlerio. Bet pa
sakos apie lietuviiį “komitetus” 
Vokietijoj yra melas.

Jokių politiškų lietuvių ko
mitetų Vokietijoje iki šiol ne
buvo. Buvo lik pabėgėlių susi- 
šelpimo komitetas, labdarybės 
draugija. Jokių valdžios “sauk
ei jų” tokiai draugijai nereikia, 
išimant paprastų Užsiregistravi
mų.

Kokių nors politiškų nurody-

■ l h N į................

Lordas Halifaxąs (dešinėj), Britų ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, tariasi su atstovu Sol Bloom 
(Deni., N. Y.), atstovų buto užsienio reikalų komisijos 
pirmininku, apie “Pagalbos Anglijai” biliaus progresų 
kongrese.

Literatūros Reikalais
RAŠYTOJAS VINCAS KRĖVĖ

menas, kurios šiuose rašinė
liuose nebetilpo.

Ko Krėvei Trūksta Bali 
Dideliu Rašytoju.

Pabaigos žodyje norime pri
dėti kelias mintis apie lai, ko 
Krėvei trūksta, kad jis galėtų 
būti tokiu dideliu rašytoju, 
kai]) paskutiniais laikais ko
munistiška spauda jį garsina.

Nekartosime čia jokių lite
ratūros teori j ii ir Krėvės pa
rašytų darbų nenagrinėsime 
formalia literatūros prasme. 
Čia tiktai priminsime kai ku
riuos privalumus, kurie yra 
butini visiems rašytojams.

Kad krašto gyventojai, tau
ta, rašytojų laikytų dideliu ra
šytoju, tai jis privalo turėti 
šiuos privalumus: privalo būti 
gyventojų skaitomas, gerbia
mas ir mylimas.

Jeigu rašytojas, santykiau
damas su savo krašto gyven
tojais, neįgyjo viršuj minėti] 
privalumų, tai tame krašte jis 
nebus dideliu rašytoju ir lau
rų .vainiko niekas jam nonų- 
p.ins.

Maskvos agentų diriguoja
ma spauda gali į padanges 
“išpusti” Krėves talentų, patį 
Krėvę gali gyvų Parnasai! pa
sodinti, bet Lietuvoje skaitan
ti visuomenė jo neskaitys di
deliu rašytoju, nes Krėvė nie
kad nepaveržė lietuvių šir
dies.

Krėvės Lietuviai Neskaito.
Kad gyventojai Rašytojų 

skaitytų, tai jis privalo labai 
įdomiai parašyti. Gali pasirin
kti bet kokių temų, pačių pa- 
prasęįąusių, bet savo žodžiais 
ir mintimis privalo užkerėti 
skaitytojų. Jeigu rašytojas ši
tokio privalumo neturi arba 
jį prąrado/ vietos pagyros jo 
adresu daromos turės tokios 
vertęs, klek šakėmis padary
tas užrašąs vandens paviršiu
je. ’

Vįųęųs Krėvė savo laiku bu
vo patraukęs skaitančių lietu
viu depięsį. Tai buvo prieš 
30-20f metų. Visa Lietuva —■ 
kaimas ir miestas, mokykla ir 
kareivinė, klebonija ir kalėji
mas slęąitė rašytojo Vinco 
Krėvės “Dainavos šalies seųų 
žmonių padavimus.” Skaitė 
Kręvęs • “Bobulės vargus” ir 
“Gilšę”, nors jie buvo ir labai 
blogai atspausdinti.

Lietuviai skaitė rašytoja 
Krėvę, kai niekas jo negyre, 
kai vieninteliu propagandos 
veiksnių Krėvei tarnavo jo 
paties sukurtas darbas. Skaitė

Krėvę, kai rašytojas atsidėjęs 
dirbo prie kiekvieno savo kū
rinėlio, kai stengėsi į juos į- 
dėti bent mažų dalelę savo 
sielos, kai norėjo padaryti vei- 
<alų krėviškų.
Lietuviai nustojo Krėvę skal

yti, kai jis savo raštais nesi
rūpino, kai spaudon pradėjo 
duoti kas pasitaikė, kai pradė
jo rašinėti apie dalykus, kurie 
niekam nebuvo įdomus. Ir kas 
blogiausia, kad Krėvė apie 
neįdomius dalykus labai neį
domiai rašė.

Juo daugiau tomų Krėvė 
spaudė, tuo mažesnis jais bu
vo susidomėjimas. Skaitytojas 
nesidomėjo, nes legendas apie 
Budrių, Muhamedų, Alachų ir 
kilus tikybininkus, lietuviai 
velijo skaityti gerai padary
tuose vertimuose, o ne blogoj 
Krėvės imitacijoj.

Krėvės sapnų eilė ir ilgėji
masis nepasakytais dalykais 
skaitytojams taip pat nepati
ko, nes vietoj beprasmių šauk
tukais išmargintų šukavimų, 
skaitytojas galėjo pasiskaityti 
paprasčiausių verstinį romanų 
kuris jam suteikdavo daugiau 
malonumo.

Kitais laikais Krėvė galėjo 
įdomiai parašyti, bet paskuti
niais dvidešimčia metų jis nie
ko įdomaus neparašė ir pra
bado lietuviškų skaitytojų. Lie
tuvoj Krėves raštų beveik nie
kas neskaito.

—Kazys Varkala.

Sovietiški rubliai
Sovietiškų rubliiį įvedimas 

okupuotoje Lietuvoje savaime 
nebuvo joks netikėtumas. Nors 
finansų komisaras Vaišnoras, 
jaunas vaikinas, pirma kartą 
įstojęs į valstybinę tarnybų, 
dar neseniai darydavo viešus 
pareiškimus, kad “litas lieka 
pastovus” ir kad “nemanoma 
lito panaikinti”, tačiau Lietu
vos gyventojai nebetikėjo jo
kiems patikinimams. Juk ir 
gen. Vitkauskas užtikrino, kad 
“Lietuvos kariuomenė ir toliau 
lieka”, o po kelių dienų iš tos 
kariuomenės nė kvapo neliko.

Jeigu nebeilgas Lietuvos va
liutos amžius visiems buvo aiš
kus, lai, iš kitos puses, niekas 
Kaune nežinojo, kada Maskva 
įsakys litus panaikinti. Ir štai 
lapkričio 25 d. iš Kremliaus at
ėjo įsakymas, kad nuo los die
nos okup.ųo,U)je Lietuvoje įve
dami sovietiški pinigai: červon
cai, rubliai ir kapeikos. Litas 
dar kuriam laikui paliktas ša
lia rublių, bet jo dienos yra su
skaitytos. Neilgai truks, kad ir 
jis bus paskelbtas išimtu iš 
apyvartos. Iš Rygos, kur tai]) 
pat įvesti rusų pinigai, jau vie
šai skelbiama, kad “kai kitai 
bus išimami iš apyvartos, apie 
tai iš anksto bus laiku praneš
ta.” Tokio pranešimo artimiau
siu laiku tenka laukti ir dėl 
Lietuvos lito.

Stalinę straipsnis
“Tarybų Lį$įuva” įgulėjo to

kia ištraųVų iš SXabuo straips
nio apie “kovų su bolševikiš
kais plepiais”. Štai koks vykęs 
pasikalbėjimas tarp Stalino ir 
vieno tokio plepio:

Stąlįųas: Kąip pas jus su sė
ja?

Jis: Su sėja, drauge Staline? 
Mes mobilizavoinės.

Stalįipą.s: Na, ir kas?
Jis: Mes pąstatėnjc klausimą 

griežtai.
Stalinas: Na, o toliau kaip?
Jis: Pas mus yra persįląųži- 

lųas, drauge Stalinui, greitai 
bus persilaužimas.

Stalinas: O vis dėlto?
Jis: Pas mus numatoma pa

sispausti.
Stalinas: Na, o vis dėlįto, 

kaip pas jus su sėja?
Jis: Su sėja pas mus tuo tar

pu nieko neišeina,, drauge Sta
linai.”

Tokia bolševikiškų plepių ga
dynė dabar atėjo visoje oku
puotoje Lietuvoje.

*
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kandidą- 
yra Leo; 
Mačanas,

1

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—1VHOLESALE
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

r

BĮtįDGEPORT ROOFING AND 
SIIEET MĖTAL CO.

3216 S. Halsted St. VlCtory 4965
' Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
1?5 Jąckson HAR. 2500 

Home Office Newark. N. J.
4432 S. California Ąve. Lai. 0771

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
PRADĖJO RINKIMŲ KOMEDIJĄ MASKVOS 

SOVIETAN
KANDIDATAIS STATO “UŽSITARNAVUSIUS” KO- 

MUNISTUS. NAUJAI PRISIPLAKUSIEJI 
VADINASI NEPARTINIAIS r ' f . \

Rinkimus į SSSR tautybių 
tarybą oficialiai pradėta skel
bti kandidatai. Šiauliuose bu
vusio Frankelio odos fabriko 
darbininkai (350 žmonių) iš
statę “draugo” Iciko, Movšos 
sūnaus, Meskupo —“Adomo*’ 
kandidatūrą. Icikas Movša yra 
okupuotosios Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
antrasis sekretorius.

Šiaulių kaimų rinkiminėje 
apygardoje išstatyta Kazimie
ra Trečiokiene, nepartinė pra
džios mokyklos mokytoja.

Panevėžio rinkiminės apy**-

nas, Franco sūnūs, 
kuris esąs bepartyvis.

Tauragės apygardos kandi
datu paskirtas Vincas Vit
kauskas, buv. nepriklausomos 
Lietuvos divizijos generolas, o 
dabar oficialiame komunikate 
sakoma, kad jis esąs “neparti
nis kariuomenės tarnautojas”. 
Jį išstatę Šilalės ugniagesių 
salėje 450 žmonių “darbinin- 

inteli- 
armijos

kų”.
raudonosios

kandi

NAUJIENOS, Chicago, III.

PASKUTINIS “DEŠIMTIES KLIUBO” NARYS

John Thatchcr (kairėj), pąskųlipis “pešijp.tjęs klubo” narys, kuris vienas privalės gerįi |aų)paną ir pietuo- 
Dcšimlies Klubas” buvo įsteigtas 1886 metais, Frankfoil, Ind. Nuo klubo įsteigimo dienos nariai nutarė pa

statyti bulelį gero šampano, kurt turės išgerti paskutines klubo narys, šainpanas reikės gerti mirusiųjų atmini
nei ii pagerbti. Dę^iniąipc paveiksle Thatchcr sėdi antruoju įš kairės, šis paveikslas padarytas 1905 metais ir du 
klubo nariai jau buvo įnirę.

Petrulis. Jį išstatė mitinga^, 
kuriame dalyvavo 500 žmonių

Rokiškio apygardos kandi
datu į tautybių tarybą Juodu
pės teksilės fabriko “Neinu-' 
nas” darbininkai išstatė ko
munistą Feliksą Bieliauską, 
dirbantį komunistinio jauni
mo organizacijoje.

Kėdainių apygardos 
datė yri Liuda Tomkyte, pra
džios mokyklos mokytoja, gy
venanti Dotnavojc.

Ukmergės apygardos kandi
datu paskintas [komunistas 
Danil Jefimovič Šupikov, ku
ris yra Lietuvos komunistų 
partijos centro komitete orga
nizacijos skyriaus vedėjas. Jį 
Ukmergėje kandidatu lišstaĮe 
milingas, kuriame dalyvavo 
250 žmonių.

Utenos kandidatė dar yra 
rašytoja Salomėja Ne/ris-Bu-

“bepartyvis valstietis” Juo
zas Klesys. Oficialiniame pra
nešime sakoma, kad jį išstatė ėienė, pagarsėjusi st 
“Obclaukių apylinkės valstie- uodegavimu Stalinui, 
čių ir žemdirbių susirinkimas,'^n*ame pranešime 
dalyvaujant 71 asmeniui!” [kad Utenoje mitinge ją išstatė

Utenos apygardos kandida-’^^ susirinkusiųjų! 
tas yra Petras Kulka, kurį]

Šis 1908 metais gimęs vyras, 
pagarsėjo pačioje bolševikų 
okupacijos pradžioje. Tuo me
tu M. Gedvilą buvo vidaus 
reikalų komisaras, o Guzevį- 
čius — jo padėjėjas. Jiems < 
abiems vadovaujant vidaus 
reikalų komisariatui, okupan
tai sukišo į kalėjimus, ištrė
mė nežinia kur ir išžudė šim- , 
tus lietuvių.

T au.ragės 
bolševikas Juozas Stimburys,

kandidatas yra

centro

lokės Tarp 4 Western Avė. Gatve 
karis Suvažinėjo 
Ntutęrįškę

Augustai Sugrįžo

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

-■o sun-
Oficia- 

sakoma,

Šakiu kandidatas yra Liud- 
išstalč nykščių valsčiaus vai-jvikas Šuopys, komunistų par- 

kooperatyvinės tijos narys.
Kalino miesto kandidate pa- 

Budžinskiehė,

lokų ir batų 
artelės visuotinis susirinkimas, 
k tiriame dalyvavę 260 žino- skiria Jadvyga 
nių. įdomu, iš kur staiga nepartinė, o Kauno kaimų rin- 
Anykščiuosc atsirado 260 bat- kiminės apygardos kandidate 
siuvių? šis kandidatas priklau 
so komunistų partijai, o da
bar okupantai jį paskyrė U- 
lenos 
komiteto pirmininku

—Marija-Vaši liauskaitėš (ko^ 
m u uis tų partijos narė.

Mariampolės apygardos kan- 
vykdomojo didatė į tautybių tarybą yra 

Izabelė Laukaitytė, komunis-

Vakar prie pareigų “Naujie
nose” grįžo antrasis redaktorius 
Kastas Augustas ir “Naujienų’’ 
raštines vedėja, p. Julija Au
gustas.

Jie buvo išvykę trijų savaičių 
vizitui i Fort Louderdale, Fla- 
Taipgi grįžo kartu su jais va
žiavęs Jonas Grinius, p ios Ju
lijos brolis.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima už .......
PRABUVIMAS
Ligoninėje .....

513.50 
550.00 

RAUDČNGYSLIŲ JOE n f) 
Išėmimas ir Ligon.

52.00

Hųmęvvpod Bandąs Baigė 
Likvidąęiją

Naujasis Illinois auditorius 
Arthųr Leuder praneša, kąd de
vyni užsidarą Cook apskričio 
bankai dar mokės nuo 4 įki 12% 
di'yidęndų, bet Homewood Statei 
Bankas likvidaciją jau užbaigė 
ir daugiau dividendų ųębęlj,ųs.

Dar šiek tiek depozitoriapįs 
gyą^ins:

First S.faJę jpf Bayyįtjgto.B
First Statę of Chį.
Forest Parį Trust and 

ings
Fullerton State
Garfield State
Glencoe State
Halsted Street State
Humboldt State ir 
įminei State

GAGE PARK. —. Jos dviejų 
mąžų vaikų aky vaizdo j e Węs- 
tern avėnue gatvekaris inva
zinėj o 45 metų moteriškę, tylrs. 
Čatherine Čarney, 5619 Š. Mo- 
zart street. Nelaimė įvyko prie 
56th ir. Western Avė.

Ugniagesiai dirbo apie pusva
landį iki ją ištraukė iš po gatve- 
kario ratu. Guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, labai pavojingai

REUMATIZMAS
Greita Pagelba

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija <¥» 1 O H
ir vaistai .................. I .VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

biuro pirmininkas.
Ukmergės 'kandidatų paskin

tas Vasilij Ivanovič Morozoy, 
okupacinės raudonosios ar
mijos generolas leitenantas, 
o bolševikų partijoje šis “Lie
tuvos liaudies” kandidatas yra 
nuo 1918 metų. Jį “išstatė” Uk
mergės koklių fabriko darbi
ninkų mitingas, dalyvaujant 
120 žmonių!

Mažeikių kaųdidatas yra 
Antanas Venclova, kuris pa
žymėtas nepartinis ir einančiu 
švietimo komisaro paręigas. Jį 
išstatė Mažeikių .miesto moky
tojų kolektyvas, dalyvaujant 
4.0 žmonių (!).

Kretingos kąpdidatąs . yr 
Ignąs Jonušas, bplšeyikąs, ,<lit 
bus komunistų partijos Kre 
tjngos apskrities komitete.

su-
VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pcrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 
• us. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

T A II DVI/ I Bllsi turtingcs- lnUril\inis ir■ "’y " ■ gęsnis. Turęsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
Mokame 3!^% Dividendų

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Tvm«s $1,000,000.09 * IVASARIO 23 D. MATYSITE 
AMĄLG AMATE 0 y CENTER VISI LIETUVIAI

REIKALAUJA
PLEITU

Ateik'te j Phillip’s Dcntai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FFT
PLEITAI

Lab. kaina

50.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pledus viena .... $1-00 ,,
diena I >r auks.
PHILLIP’S DENTAL

LA BORATORY

Gaisras yrą jūsų namo didžiausias MADŲ

IŠNAROS! 
išnaros i 
IŠPARPS!

Seinuose kandidatu paskir
tas prof. Vincas Krėve-Micke- 

^ičius, o Alytuje —prof. Vla
das Kuzma. Tiek Krėvė-Mic
kevičius, tiek Kuzma pažyiųėti 
nepartiniais.

Trakų kandidatė yra Jani
na Narkevičiūtė, o Vilniaus — 
iAntanas Lconaitis. Narkevi- 
|čiutė rekomenduojama kaipo 
“neparlyvė”, bet ji yra komu
nistinio jaunimo organizacijos 
sekretorė! O “draugas” Jonai
tis yra net “visasąjungines 
Lenino komunistinės jaunimo 
sąjungos narys,” 
narmietis.

Kandidatas į

be to, raudo-

Spausdinam

Baigė Marshall

Jennie Neęrikas
pykite ^e.dztągos jautęs 
svarbesne u,ž kokybei

tėmykit, kad 
švarulrnas ’ butų palaiko
mas apie namus.

tNĘ^MiįAL^GI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pąvojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis knie
čia gaisrą.

SSSR aukš- 
paskirti šie: 

Alytuje Aleksandras Gucevi
čius, komunistų partjjųs narys, 
o dabar okupuotosios Lietu-

Barčus

1

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Kazys Preikšas, komunistų 
pųrtijo,s komiteto sekretorius.

Kaip jau buvo skelbta, kiti 
aindidątąi yra šie: Stalinas, 

Molotovas, Kaganovičius, Zda- 
novas, Kalininas, okupuotosios 
Lie tu vos generalguberną lovius 
^ozdniakoyąs, J. Paleckis, įtyL 
Gedvilą ir kili.

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Lietuvių Vaikai 
Baigę Harrison 
Mokyklą

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 

/ DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUI

NAUJIENOS
1739 South Halsted StreiA 

CHICAGO» ILLINOIS 
T«I. Canal 8500

Du Taipgi Baigė Marshalį
(Pęręitą savaitę Hąyri^qn 

High mokykloje diplomus gavo 
sekami lietuvių Yaikąi, bąįgę 

mokslus).
Fraųk Cesna 
Genevieve Kraujalis 
Florence A. Panush 
.Įoljn Ą. Shemežis 
Gladys R. Stanis • 
Eleanor M. Vitkus

j^įC|hael Reese ligoninėje pasMj 
mirė garsus Chicagos aęlyoka- II 
įas, ypkįetijos raparąęiįų mo- I 
MjiRO planę-. auglys ir 
taikys ,Q.į|
feVyson. fe byvę 76 ąęę.|| 

iy. gyveno grėsti 40Ą9 Sp. IĮ 
>Oak Bark Avenue. • I

PRIEŠAS!
Sunku butų sųs^ąitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik ĄPDRAUDA 
gąii ų š apsaugoti... Ąpdrausk.ite 
vis^ą p.ųp^avyb,ęe!‘

T. RYFKEVIČIA
VlSOę^ APDRAUPA"

>73^ SQUTO ĮiĄLSTĘJD STREET

iaukilę C A N AL 8500

PATTERN 800 K

ai
s

KAINA 15 CENTŲ
Fik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
tpus. Siųskite savo orderius:

alsted Si.,

Vardas

į Adresas

fiestos

! V«l
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CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių dr Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIŠ, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
_______________________________________________—_________________ /

Draugijos Metinio Susirinkimo Protokolas
Chicagos Lietuvių Draugijos 

(Chicago Lith. Mutual Benefit 
Association) metinis susirinki
mas įvyko sausio 14 d., 1941 
m., North-West Masonic Tem
ple svetainėje, 1547 N. Leavitt 
St., Chicago, III.

Susirinkimų atidarė pirmi
ninkas C. Kairis kaip 8:10 vai. 
vakare.

Maršalkom tam susirinkimui 
pirmininkas paskyrė Petkuna 
ir J. Ascillų.

Balsų skaitytojais paskirti ir
gi šiam susirinkimui: Jokub- 
ka, Šimkus ir černauskas.

2. Pirmininkas pranešė, kad 
bėgyje metų pasimirė 63 drau
gijos nariai, perskaitė visų pa
vardes ir paprašė susirinkimo 
atsistojimu atiduoti minėtiems 
nariams paskutinę pagarbų.

3. Pakviečiamas balsavimų 
komisijos pirmininkas A. Vais
ius išduoti raportų iš referen
dumo balsavimų į draugijos 
direktorius. Raportas pateikta 
šioks: Balsavimų komisija at
plėšė ir suskaitė baliotus sau
sio 11 dienų, 1911 m. Baliotų 
nariams buvo išsiųs'a 5733; 
Sugrįžo baliotų viso balsavusių 
1,908; iš tų buvo sugadintų 16; 
nebalsuotų, neradę adresatų, 
grįžo 128. Balsai pasidalino se
kančiai:

Kastas Kairis gavo bal. 1590 
Petras Galskis .......... 1738
Vincas Maukus ........... 1771
Paul Miller .................. 1723
Kastas Augustas ........... 1692
Paul Milaševičius ....... 1638
Paul Ridikas .............. 1528
Jonas Degutis ..............  102)
Tad komisija skelbia pirmus

7 kandidatus išrinktus į draugi
jos direktorius 1941 metams. 
Pasirašo A. Volskis ir K. čep’.i- 
kas; A. Yuris nedalyvavo ko
misijos darbe. Komisijos ra
portas vienbalsiai priimtas.

Prezidento raportas
4. Pirmininkas K. Kairis pa

teikė raštiškų molinį raportų iš 
draugijos darbuotės bėgyje
1940 metų ir nurodė abe’nus 
kai kuriuos būtimis darbus
1941 metams. Draugijoje ne
turėta jokių nesusipratimų su 
nariais, nesibylinėta. Bėgyje 
metų draugija paaugo 230 nau
jais nariais. Turtas padidėjo 
$2,019. Turėta trys didžiuliai 
parengimai: koncertas, kontes- 
to užbaigimo gegužinė ir pik
nikas; visi buvo sėkmingi — 
l>elno viso liko $408.

Kolonijose skyriai, t. y. Kul
tūros Draugijos visur veiklus 
ir narių skaičius auga.

Draugija veda savo skyrių 
narių informacijai “Naujieno
se” kas antradienis ir buvo 
skelbiama per radio kas sek
madienį. Buvo stengiamasi lai

JACK SW1FT'

kytis griežtos ekonomijos kiek 
galima ir to bus dar labiau 
stengiamasi šįmet.

Organizuos jaunimų
Pasamdyti aktuarai (apdrau

dos ekspertai) paruošimui me
tinio raporto ir geresniam ap- 
skaitliavimui draugijos apyvar
tos. Vienok kaštai šio patarna
vimo šįmet bus mažesni $200.

1941 metais direkcija pasi
stengs atspausdinti naujų kon
stitucijų, kuri buvo užgirla 
praėjusiam metiniam susirinki
me.

Rengiamasi trumpoje ateity
je ' pradėti jaunuolių vajų ir 
kviesti narius pagelbėti prira
šyti jaunimų. Aktuarams reko
menduojant bus patobulinta 
ofiso knygvedystė.

Sekančiam susirinkime na
riai gaus spausdintų audito
riaus raportų. Kolonijoms bus 
pasiųsta. ,

Nutarta sutverti jaunuolių 
skyriai kolonijose, Chicagoje, 
jų savitarpiniam kultūros dar
bui.

Raportas priimtas vienbal
siai.

(Bus daugiau)

Pastabos
Geraširdžiai

Randasi narių, kurie preten
duodami geraširdžiais daro ne
pamatuotus, draugijai kenks
mingus spėliojimus — žaidžia 
skaitlinėmis lyg vaikučiai mar- 
murėliais. Vienok jų tikslai 
aiškus visiems: jei negali jsi- 
briaut, tai iš lauko ima griaut.

Naujasis direktorius 
Povilas Ridikas

Jis jau gerai susipažinęs su 
draugijos darbuote jaunuolių 
tarpe ir turėdamas dikčiai Luo
šo laiko turės progų įnešti 
daug veiklos toje srityje.

Narinė pareiga
Kiekvienas narys turėtų skai

tyti sau už pareigų kur tik 
progai pasitaikius stengtis pri
rašyti pageidaujamus kandida
tus į savo mylima organizacija.

VV. V. M.

Springfield, 111.
Springfieldo Kultūros Drau

gijos valdyba šiems metams 
liko išrinkta sekanti:

Antanas Krasauskas — pir.; 
Vincas Petkus — pagelbinin- 
kas; Stasys Rusaitis — nu t. 
raštininkas; Vincas Černauskas 
— iždininkas ir fin. sekr.; Mag
dė Krasauskienė ii* Kazys Ra
čai tis — iždo globėjai; Juozas 
Buragas —- durininkas.

rVlHAGRlNED
B Y JACK'S

INDI FFERENCE. 
TETRA SEEF5S

TO 
IMPRESS HIM 
BY RELATING 

THE PLANS 
OF THE 

POLARIANS

YOUP VVORLD IS DOOMEDl AGES AGO 
OUR MOTHER-LAND, THAT YOU L5(\)OW 
AS MU. WA5 SWALLOWED 0Y THE 

ClFlC THE SURVIVORS ESCAPED 
TO THE ANTARCTlC.

STASIUI PETRAUSKUI 
RENGIAMAS BAN

KETAS

Stasys Petrauskas ♦ 
Vasario 22 d. Shemcto svetai

nėje, 3336 Lituanica Avė., yra 
rengiamas bankietas p. Stasiui 
Petrauskui, kuris gyvendamas 
Rockforde daug pasidarbavo 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
gerovei. Faktiškai jam priklau
so didžiausias kreditas už tai, 
kad Rockfordo kultūros ‘drau
gija sugebėjo pritraukti labai 
gražų būrį vietos lietuvių, ku
rie pasižymėjo savo veiklumu. 
Daug darbo ir energijos jis įdė
jo beorganizuodamas klubų, 
kuris ilgainiui gali suvaidinti 
labai svarbų vaidmenį vietos 
lietuvių gyvenime.

Bet štai pereito rudens pra
džioje p. Petrauskų ištiko skau
di nelaimė: jis visai netikėtai 
sunegalėjo. Buvo suparalyžiuo
tas ir kurį laikų atrodė visai 
blogai. Ilgainiui jis pradėjo po 
truputį taisytis. Juo tolyn, juo 
jo sveikata labiau gerėja. Ta
čiau jo liga yra tokio pobūdžio, 
kad gali praeiti pusėtinai laiko, 
kol jis visiškai pasveiks.

Kadangi p. Petrauskas su di
džiausiu atsidavimu dirbo, kol 
buvo .sveikas, tai reikia tikėtis, 
kad jo draugai ir pažįstami, 
kurių jis turi labai daug ir Chi
cagoje, parems jį atsilankydami 
į jam rengiamų bankietų. Visas 
pelnas, kuris liks nuo to ban- 
kieto, yra skiriamas jo naudai.

Jau keli mėnesiai kaip p. Pet
rauskas gyvena Chicagoj. Kiek
vienas gali suprasti, jog sergan
čiam nėra jau taip lengva vers
tis. Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariai turėtų gausiai į kal
bamų bankietų susirinkti ir pri
duoti daugiau energijos musų 
tikrai nuoširdžiam veikėjui, 
kurį ištiko skaudi nelaimė.

Tikietai į bankietų galimd 
gauti draugijos ofise.

WAUKEGAN, ILL.

Kultūros draugijos koncertas ir 
balius.

Waukegano Lietuvių Kultū
ros Draugijos koncertas ir ba
lius įvyks kovo 23 d. Prašome 
musų kaimynus, kenoshiečius 
ir raciniečius, tųz dienų nieko 
nerengti. —Suzana L. Gabris

SŪNUS SĖKMINGAI VE
DA ANGLIŲ BIZNĮ PO 

TĖVO MIRTIES

Prieš porų savaičių Roselan- 
de numirė Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys Antanas Tu- 
monis, kuris užlaikė Roseland 
Coal Company, 343 West 107th 
Place.

Dabar tų biznį tplįau veda 
Turnonįo du supus, Albert, 22 
metu, ir Anthopy, 23 ihetų. Air 
thony yra Chicagcs Liė.uvai 
Draugijos narys ir sako už ke
lių dienų prirašysiu ir savo bro- 
4-

Nors Tumoniai yia jauni, 
bet iš tėvo biznį Bmoko ir da
bar sėkmingai tų atiglitj biznį 
veda.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai padarys gerai, j d anglių 
pirkimo reikalais kreipsis į savo 
jaunų narį ir tilo jį parems. 
Rosel.md Coal Cb. galima pa
šaukti telefonu: PULlUVan 6776.
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Skyriams 
Žinotina

Draugijos met’hiame vakare 
Amalgameitų svetainėje sausio 
19 d. liko suvaidintas gana 
vykusįai veikalas (komedija) 
“Velnias Ne Boba“.

Kadangi prie to vaidinimo 
ncreika’aujama sbeci.il ų scena 
rijų nei brangių kostiumų, tad 
galima jis pastatyti sU mažais 
kaštais ir bile svetainėje, kur 
yra estrada. “Velnias Ne Bo
ba” yra 2 aktų, užinia apie va
landų ir pusę vaidihinUii ir ga
na juokinga.

Skyriai, kurie norėtų šį vei
kalų pastatyti savo kolonijose, 
gali gauti šių trupę labai pri- 
einamom sąlygom,

Dėl susitarimo ir informaci
jų rašykite draugijos ofisui.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Mike Shereikis, 29, su Helen

Sytnick, 32
Louis Gasparas^ 21, su Janet 

Pucilowski, 18 .
Stanley Semetuskis, 29, su

Bernice Ragianis, 24
Peter Garant, 27, su Valeria

Wizgird, 26
John Ross, 31,' su Joan Šiu

žąs, 25
Stęphen Kirka, 23, su Marjo-

rie Tennant, 21
Raymond Lucas, 22, su Ste-

phany Gaižauskas^ 21
Adolph Radavičius, 23, su

Theresa Kapes, 23
Joseph Gražulis, 28, su Ifene

Stompor, 26
Leonard Diokas, 23, su Gla- 

dys Rosenberg, 23

Gimimai
Chicagoj

STANIS, Marilyn, 407 East 
74th street, gimė sausio 19, tė
vai: Anthony ir Bernice,

JUSZKO, Lois, 2740 Milwau- 
kee avenue, gimė šaušio 22, 
tėvai: Paul ir Olga.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija' 
AMĄLGAMATED GENTER I 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd. I

Išrinko 3 Jaunus 
Žmones į SLA 
238 Kp. Valdybą
Visi Trys čiagimiai; šįvakar 

Susirinkimas
BRIGHTON PARK. — šian

dien SLA 238 kuopa pradeda 
šių metų darbą, vadovaujama 
naujos valdybos, kurią įvesdino 
pereitame sausio 7 d., susirin
kime. Į tą valdybą įeina ir ke
li jaunuoliai, kas yra labai svei
kintinas reiškinys.

Šįvakar, mat, įvyksta kuopos 
mėnesin^susirinkimas, K. Gra- 
monto salėje, 4535 South Rock- 
well street, ir prasidės 7:30 
vai. vak.

Naująją valdybą įvesdino 
SLA Centro iždininkas K. P. 
Gugis. Ta proga pasakė nariams 
prakalbėlę, linkėdamas kuopai 
pasekmingai gyvuoti šiais me
tais. Į valdybą įėję jaunuoliai, 
čia-gimiai, yra Stella Norkaitė 
— finansų sekretorė, jos sesu
tė p-lė Josephine Norkaitė — 
iždo globėja, ir Antanas Rudo
kas — vice-prezidentas.

J. Kaulinas — Pirmininkas
Pirmininko vietoje pasilieka 

nepavaduojamas darbuotojas, 
Jonas Kaulinas. Užrašu sekre
torium ir šįmet bus F. T. Pu- 
leikis, o antras iždo globėjas — 
J. Povilaitis, kuopos įkūrėjas, 
ėjęs finansų sekretoriaus parei
gas nuo pat kuopos pirmų die
nų. Iždininku bus Helen Gru
mentas, ir P. Matulaitis — mar
šalka.

Pagerbė J. Povilaitį
Po susirinkimo įvyko vaka

rėlis įkūrėjui J. Povilaičiui pa
gerbti. Sudėję po kelis dolerius 
aukų, nariai šio veikėjo darbų 
įvertino, Įteikdami jam gražų 
amžinos plunksnos ir paišelio 
setą. Buvo vakarčlyj alučio, už
kandžių. Ižd. p. Gramontas pa
rūpino bonką stiprios, p. U. ša- 
čauskienė bonkų vyno, taip ir 
susidarė visai smagus pažmo- 
nys.

Kaip Kuopa Buvo Įkurta
J. Povilaitis ne vien 238 kuo

pą įkūrė, bet ir ją palaikė po 
bolševikų skilimo. Didžiuma 
kuopų tam skaldymui atsilaikė, 
bet Rrighton Parke jų buvo 
perdaug privisę, tad čia bolše
vikams ne tik pavyko kuopą su
skaldyti, bet pasiglemžti visa 
jos turtą ir knygas.

Nenorėdamas Brighton Parko 
visai bolševikams užleisti, J. 
Povilaitis tuojau ėmėsi darbo 
organizuoti naujų kuopą. Pri
kalbino kelis buvusios kuopos

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
i AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

BOT NOW WE ARE EMEAGING. wE HAVE 
SENT SPIES ALL OVER THE'MDRLD. WE 
KNOW ALL YOUR LANGUAGE5 AND MOST 
OF YOUR SECRETS. WE ARE READY 
TO STRIKE. AND DO YE KNOW HOW 
WE (NTEND TO STRIKE? COMEl

A FLAVOR Alt /f 
ITS 0WN THAT 

MIHIONS PREFER

narius, kelis naujus, ir davė 
pradžių naujai kuopai, kuri da
bar yra išaugusi iki šimto na
rių.

Dabar p. Povilaitis pavedė sa
vo fin. sekretoriaus pareigas p- 
lei S. Norkaitei, pažadėdamas 
lavinti ją darbuotis musų fra- 
ternalei organizacijai.

šį sezoną kuopa jau turėjo 
du parengimus, o dabar rengia
si prie trečiojo — Bunco paris 
ir šokių, vasario 23 d., G ra
mento salėje, 4535 S. Rockw21i 
street. Bus gražių prizų, už
kandžių, o šokiams gros ‘.eiai- 
orkestras. Įžanga tiktai 25e.

Motinos Sūnūs.
— » *. — ■ — - ■ - •— ■— ■ ••

Sveikatos Paskaita 
Rytoj SLA 36 Kp. 
Susirinkime

Met n’s vakaras įvyksta 
vasario 9

Dr. S. Bicžis, SLA Pi’domo- 
sios Tarybos daktaras kvotėjas 
rytoj vakaro skaitys įdomia 
sveikatos paskaitų SLA 36-tos 
kuopos susirinkime, kuris įvyk
sta Lietuvių Auditorijoje, 8 v. 
vakare.

Susirinkimas bus reguliaris, 
mėnesinis.

Bus programas
Kuopa rengiasi metiniam pa

silinksminimo vakarui, kuris 
įvyksta šį sekmadienį, vasario 
9 d., irgi Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Bilietai 25c.

Šiame parengime bus progra
mas, bus svečias kalbėtojas, šo
kiai ir kiti pasilinksminimai.

A. Z.

t i ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ai žinai, Kodėl vieni j] gi 

la, kiti keikia, bet visi mėgstu 
’ skaityti ? i

M e minga pasislėpt, Ji 
.Hlijuoja, nor* savo parapi 

joinn’s draudžia jį i rankai 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
.... P

— SAVAITRAŠTIS - |

“Argentinos 
Lietuvių Balsas“

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant.

•4

“A. L. Balsas’
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

SOOTHE W0R£KED LYES’I
MAKE THlS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Do they smart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever yov.r Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
cconomical, too. Try Murinę today.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

i SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED 
EROM 

COAST
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—povverfully soothing 
Liauid Žemo—which ęuickly rolieves 
itening soreness and starta nght in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
inay need Extra Strength Žemo.

just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture. 't

DoubleTesfed-Double Action

KC BAKING POMĮĘ
(50 YEARS \

‘ 25 OVNCES J 
.10R 25< ZĄŪse only one level tea- w 

spoonful to a eup of x 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

DON’T FORGET
TO SEND THE

MIRACLE

sbeci.il


i

Antradien., vasario 4, 1941 NAUJIENOS, Chicago, 111.

ŠTAI MIL10N1N1S BIZNIS, KURIS SIUNTI 
NĖJA VAIKUS CENTUS RANKIOTI

Suėmė Šimtus Tūkstančių Dolerių, Bet Vis 
Neužtenka

Nebus perdėta, jeigu pasaky
sime, kad katalikų tikėjimas 
Chicagos lietuviams kainuoja a- 
pie milioną dolerių kiekvienais 
metais. Tai milžiniška suma pi
nigų, su kuria, rodos, butų ga
lima kalnus nuversti ir lietu
viams nepaprastai daug visokio 
gero padaryti. Ji pasidaro dar 
didesne, kai atsimeni, kad tuos 
pinigus sudeda ne visi Chica
gos lietuviai, bet gal tik vienas 
trečdalis, priklausančių prie pa
rapijų arba praktikuojančių ka
talikų tikėjimų.
Tai Tik Maža Įplaukų Dalis.
štai tik vienos Chicagos lie

tuvių parapijos atskaita: 18-tos

pereitus metus ta parapija tu
rėjo nemažiau ir nedaugiau, 
kaip $27,825 įplaukų.

Bet reikia atsiminti, kad į tų 
sumų neįeina visokios įplaukos 
klebonui už krikštus, gedulo 
pamaldas, vestuves ir kitokį

Į tų sumų neįeina ir kitokie 
pinigai, kuriuos parapijinės

kunigėliui, tai langui nupirkti, 
tai altorių papuošti, tai tokiam 
tikslui, tai kitokiam.

Čia neįeina pinigai sukeliami

mų, kartais abejotinos rųšies 
mclodomis, visokioms vienuo-

Užmušė Jaunac
Lietuvaitę Slaugę

ĮEIGOS

lijoms, ir kitokiems tikslams, 
kurių katalikiškam gyvenime 
netrūksta.

Klebonams Tas Nepatinka.
Ir čia nekalbam apie lietu

viams žinomas ir visų gerbia-, 
mas įstaigas, kaip šv. Kryžiaus 
ligoninę, Akademijų, ctc., kurių 
naudai veikia atskiros katalikų 
organizacijos. Jos renka aukas 
ir rengia visokius vakarus (ir, 
kurios, prie progos reikia pa
minėti, nelabai patinka kai ku
riems klebonams. Mat, jie pyk
sta, kad jos išima pinigus iš jų 
parapijonų —■ reikalams, kurie

kių klebonų nusistatymas — 
kuomažiau parapijonys duos 
pašaliniams reikalams, tuo dau
giau paliks jiems).

Chicagojc ir artimiausiuose 
miesteliuose yra 12 lietuviškų 
parapijų. Jeigu tik viena para
pija atskaitoje turi padavusi 
$27,825.07 įplaukų, (ne viso, 
bet tik parapijos knygose užre- 
korduotų įplaukų), tai galima 
įsivaizduoti kiek visos tos pa
rapijos suima pinigų, ir kiek 
suima jų klebonai ir kiek jos 

visokiems kitokiems 
nurodytiems reika- 

rcikia atsiminti, kad

Balansus iŠ. 1940 .................    .........
Met. mokesčiai už suolus ................................
Aukos bažn. sekm. ir šventadiepiajs ......... ....
Bažnyčioje už suolus ..................... ...... ..
VelykųA aukęs - --'- ■■■.............. r............... .........
Kalėdų aukos ..... .............................................
A. A. Jeręnimo Andrijausko Palikimas ...... 
Nuoma už salę ................. ........ ..............
Mokyklos vaikučių mokesčiai ir pųrępgimai 
Parapijos BankĮetas :................... ..........
Tikėjinio Platinimo Aųkęs ...........................
Piknikai ..................    .....
Bazaras ir laimėjiipas ................ ...................

A. A. M. Buivydo pųlikimo dar gautą .. 
Parapijos namo iiuępia ........... r...........
Misijų ir atlaidų aukos ............................
Margučių Vakaras .......................... .........
Dr. šv. Onos parengimas ........................
Dievo Apv. Par. Mot, Rem. Pąreng. .....
Šv. Tėvo Aukos ................................. .....
Tekėjimo Platinimo Draug. ....................

$3,761.66
2,316.00
6,148.15
1,009.43

960.40
832.42

3,00p.00
472 00

1,326.75
899.34

65.00 
2,047.62 
2,390.00 
1,137.$6

110.71 1
527.54
146.84
250.85
100.00
1.6000

91.00
81.50

Suėmė už Advokato 
Užmušima

Autą. Nelaimės Chicagoje.

Manding- 
st. 
Vedėją.

Viso įėjo
Kaip parapijos tuos pinigus 

sunaudojo? Klebonui algos — 
2,400, vargonininkui — $900, 
visoms seserims, mokinančioms 
vaikus — $1,760; zakristijonui 
$1,320; nuošimčiais ir skoloms 
— $10,000.

Kasoje liko apie $3,500.00, o 
visi kiti pinigai išėjo bažnyčiai

nauli, reikmenoms supirkti, ku
ru klebonijai ir bažnyčiai ap-

$27,825.07
mokėti, o apie $1,250 nuėję vi
sokioms katalikų' hierarchijos 
reikalams (popiežiui, seminari
joms, labdarybei, Katalikų uni
versitetui ($25) ir kitokiems da
lykams) .

Tai toks tas lietuviškas mi- 
lioninis biznis, kuris nesidrovi 
vaikus siuntinėti centus rinkti. 
Tai toks biznis mokina mažus 
vaikus ubagauti. 18-ietis

Žmones 
Nesutilpo

Labai pasisekė Cicero SLA 
vakaras

Labai pasekmin-CICERO.
gas buvo SLA 301 kuopos pa
rengimas, įvykęs šeštadienio 
vakare J. Shameto salėje, žmo
nių prisirinko tiek, kad jiems 
vietos neužteko, ir kai kurie tu
rėjo grįžti namo, o kiti nega
vo nei kortuoti, nei bunco lošti.

Moterys, kurios rengė paren
gimų, ir komisijos pirmininkas, 
matyt, smalkiai pasidarbavo. 
Kuopai liks gerokai pelno.

Smagu pažymėti, kad buvo 
daug svečių iš kitų SLA kuopų.

Buvęs.
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CLASSIFIED ADS.
■M

SITUATION VVANTED 
 Ieško Darbo

NAŠLĖ z MOTERIS PAIEŠKO 
DARBO prie namų, kad butų ant 
vietos. Galiu priduoti teisingumo 
paliudymus. Rašykite lietuviškai, 
3903 W. Fullerton Avė.

HELP VVANTED—FEMALE 
_______Darbinįnkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA mer
gina arba moteris; darbas dienomis 
ar vakarais. Universal Restaurant,. 
750 W. 31st St. Atsišaukite tuoj aus.

MERGINA ABELNAM namų dar-, 
bui. 2 kūdikiai. Gyventi vietoje. 
1860 So. Komensky, Brezin, LAWn- 
dale 2292.

REIKALINGA GASPADINĖ prie 
taverno biznio, šaukite. Boulevard 
3787. Jurgis Stakonis.

aukščiau
lųms. Ir
minėtoji Dievo Apveizdos para-Į
|)ija nėra iš didžiausių.

Ir Jos Nusižemina Iki To!

vojus, kad tokio; Įstaigos, su
imančios iio keliasdešimts tuk-

BENDRAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES MINĖJIMAS

Vasario 16 d. 2 vai. popiet, 32 W. Randolph St.

Kaip jau vakar buvo praneš
ta “Naujienose”, automobilio 
nelaimėje buvo užmušta lietu
vaitė slaugė, 2’5 melų Ieva Ok- 
sas, iš Little Company of Mary 
ligoninės.

Ji žuvo kai automobilis, ku
riame važiavo su pažįstamu, pa
slydo ir įvažiavo į medį prkS 95 
ir Perry avenue. Prie vairo bu
vo Erling Ilolmstrom, 28 metų 
St. Charles gyventojas, nuo 
1102 S. Second Street. Jis pavo
jingai sužeistas.

| tos lietuviškos parapijos, drįsta 
kasmet Kalėdoms, Velykoms ir 
visokioms kitokioms šventėms 
siuntinė J savo mokyklų mažy
čius vaikus per namus ir per 
biznierius kolektuoli centus 
šansais tai kalakutams laimėti, 
tai kokiam nors šventam pa-

Bridgeporto ir kitų apylinkių 
biznieriai žino, kad šventėms 
artėjant, jie nuo tų kartais su
šalusių ir apdriskusių vaikų, 
pardavinėjančių šansus tiesiog 
negali atsiginti. Eina ir eina

STANISLOVAS KURILLO 
gyveno 3130 W. 42 St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 3 d., 4:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Kelmės parap., 
Raseinių apskr., Jukniškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą motiną Antaniną, po 
tėvais Butkaitę, motiną Liud
viką, seserį Marthą Sebastian, 
3 brolius: Juozapą, Joną ir 
Sylvestrą, jo žmoną Barborą 
ir jų šeimą, 2 pusseseres Elz
bietą Petrauskienę ir Veroni
ką Kuogienę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario 6 d.. 1:00 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kuril- 
lo giminės, draugėi ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Motina, Sesuo, Broliai ir Gi
minės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

I I ! H H S Gėlės Mylintiems 
i ž rt K A Vestuvėms, Ban-

I ĮJIiIIM kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

per dienas.
Įplaukų Pavyzdys.

O iš kur minėtoji Dievo Ap- 
veizdos parapija gavo $27,825.- 
07? Štai, atskaita parodo:

ANTANAS ŽUKAS 
gyv. 4500 S. Rockvvell St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 1 d., 1:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs 
piškių 
kaime, 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Domicėlę, po tėvais 
Adomaičiutę, dukterį Sofiją, 
sūnų Alfonsą, brolį Povilą 
Žuką, jo žmoną Stefania ir jų 
šeimyną, brolienę Oną 
škienę, 2 pusbrolius 
Gajauską ir Kostantą 
cinkevičių, pusseserę 
Urnižienę, 3 švogerius 
Joną, Tamošių Adomaičius ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, Lietuvoje — 
Salomią ir 2 brolius Juozapą 
ir žmoną, Petrą ir jo žmoną, 
Albiną ir jo šeimą, 2 seseris 
Elzbietą Žakienę ir jos šeimą 
ir Oną Vaitekunienę, jos vy
rą ir šeimą' ir gimines.

Buvo narys Chicagos Liet. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, vasario 6 
dieną, 8:30 vai .ryto, iš kopi, 
į Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Antano Žuko gi
minės, draugai ir pažįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
.atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis 
ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevi- 
čius. Tel. LAFayette 3572.

Panevėžio apskr., Ku- 
parap., Vienkiemių 
Amerikoj išgyveno 30

Lau- 
Petrą 
Mar- 

Anelę 
Alex,

motiną

Vasario 16 d., Lietuvių Res- tų Lietuvos Nepriklausomybės 
publikos gimimo diena — lie- Dienos komitete yra labai daug 
tuvių tautos laisvės ir savisto- jaunimo, profesionalų ir biz- 
vumo diena. Toje dienoje buvo nierių. r. 
pareikšta lietuvių tautos nu- išmintį'ir vieningumų, 
sis ta tymas bei valia, ir to 
pareiškimo pasėkoje, atsirado 
pasaulyje Nepriklausoma Lie
tuva ir iškilo laisva 
tauta.! v

Jeigu vasario 16 d. akto iie- 
butų buvę, ir jeigu Lietuva 
nebūtų tapus laisva ir nepri
klausoma, tai lietuvių tauta 
nebūtų pasiekus tos aukštu
mos ir tos pagarbos, kokių ji 
dabar yra pasiekus pasaulyje 
ir tarpe kitų tautų. Ji butų ta
pus kitų nustelbta, ir apie jų 
šiek-tiek žinotų tik istorikai ir ,nŲ> l°i patartina iš anksto ’Vie- 
knygos kurmiai. . 
vių įžymybės nebūtų žinomos.1^11 i^jnnų. 
Visi musų talentai i 
svetimiems, kaip tarnavo pra- tuviškų laikraščių ofisų, ir is 
cily, arba, kaip kaikurie lar- Lietuvos Konsulato, 30 No. La 
nauja ir dabar. Jie dirba ir Šalie St. 
tarnauja svetimiems: prieš sa
vo tautų, prieš savo brolius ir 
seseris bei gimines. Tokiais 
bedvasėliais ir ;
yra lietuviškai kalbantieji ir 
rašantieji Rusijos agentai ko
munistai. Jie savistęviaį nebe
galvoja, viską daro pagal už
sukimą, ar pagal užsakymą: 
kaip grąmafonai, arba kąįp 
Charlie McCarthy.
Nebūkime “McCarthėmis” — 

Svetimų Įrankiais
Bukime susipratusiais, 

vais ir kovingais lietuviais. 
Gyvieji ir protingieji lietuviai 
įvertina savo, arba savo tėvų 
gimtinio krašto nepriklauso
mybę ir tautos laisvę. Už tų 
didžiausiąjį ir brangiausiąjį 
turtą — už krašto ir tautos gy
vybę — dirba patys, ir kitus 
raginą dirbti.

Komitetas iš 100 narių ruo
šią ypatingą ir reikšmingų Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjimą vasario 16 d., 2 vai. po 
“pietų, 32 W. Rąndolph St. Au
ditorijoje. Į tą paminėjimų 
kviečia draugijas ir pavienius 
asmenis, ypatingo dėmesio 
kreipia į jaunimą.

JAUNIMO CHORAI (Biru
tes, Pirmyn ir Vyčių) pildys 
programą, dainuos ir tas dai
nas, kurias Lietuvoje bęlševi- 
kai uždraudė dainuoti. Į jau
nimą kalbėtojai kalbės ne tik 
lietuviškai, bet ir ąngliškai.

! Reikia pąsąkyti, kąį • šių męr
P

; 33 metų ęhįcagietis, Ędward 
Gormap, 7619 West 62pd PI., 
Argo, buvę sųimĮąs ųž už- 
mušimų automobiliu 71 metų 
advokatę Charles H. ftĮitchell, 
G700 Perry.

Gorman spvažineję Mitchęll 
prie Wentworth ir Maręuette, 
ir pabėgo. Kitęse auto, nelai
mėse žuvo šie žmonės:

70 metų Lena P et er šen. 4023 
N. Saivyer avėnųe;

61 metų AntĮiony Mis(ro,21į> 
W. 117th Place;

75 metų William 
er, 4307 S. Whipple 

Sužeidė Orkestro
Automobiliai taipgi užmušė ir 

šiuos žmones:
32 m. Matthew J. Moran, 8732 

Escąnaba ąvenue;
22 metų Frank Wiora, 1714 

N. Menard avenue;
33 m. Joseph Travis, 627 E. 

47th Street, ir
65 m. William Wacker, 2708 

West 22nd Place.
Garsus Chicagos orkestro 

lyderis, Anson Weeks, buvo 
sužeistas . kelių automobilių 
susikulime prie Marengo, la.

“Per Plauką.”
Prie vieškelio U. S. 41 

Northwestern traukinys su
daužė keleivinį automobilį, bet 
visi keturi žmonės stebuklingu 
budu paspėjo iš mašinos iš
šokti. Jie dekalbiečiai. Eina 
Seppala, jo tėvas, Lando Pan- 
tilla ir vienas nežinomas jau
nuolis.

Ar Moterys Kaltos
Kalbės p. N orėm ir Kiti
Jungtinių Amerikos Valsty- 

lietuvių bių Atstovas Nepriklausomai
Lietuvai kalbės Lietuvos Nepri
klausomybės JPjeppj e Cįįęągo- :

Serga p. Carl 
Michael

Serga M. Griniene

ne-BRIDGEPORTAS. — Po 
tikėtos apendikso operacijos ir 
komplikacijų namie dabar ilsisi 
p. Carl Michael, p. Irenos Gri- 
niutės-Michael vyras, 3331 So. 
Halsted Street.

Yra susirgusi ir jų jaunutė 
duktė Arlene, bet kaip tėvelis, 
taip ir ji eina geryn.

Influęnza yra susirgusi ir p-os 
Michael motina, p. Marija Gri
nienė, New Life Delicatessen 
krautuvės savininkė.

Keistučio Kliubas 
Nutarė ir Toliau 
Varyti Vajų

REIKALINGA INDŲ PLOVĖJA, 
Kreipkitės 2404 W. 16 St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
verne, nevedęs, geras, teisingas 
žmogus. Valgis, guolis ir mokestis. 
Atsišaukite greitai. 127 W. 111 St., 
Roselande, Pullman 5991.

MERGINA ABELNAM NAM 
darbui, nuosavas kambarys nere 
virti. $7. KEYstone 7393.

15 U S LX E SS CHANCES 
______  Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS r- 
restoranas. Tiktų vedusiai portii. 
Padaro gerą pragyvenimą. Lysas 
prieinamas. Visi nauji įrengimai. 
Šaukite DEArborn 6677 dienomis, 
o ROGers Park 0416 vakarais.

PARDAVIMUI KRIAUČIAUS 
biznis. Labai gerai įsteigtas, štymo 
šiluma, Renda $20. Pardavimo prie
žastis — kitas biznis. Kaina $150. 
3814 N. Kedzie Avė. Keystone 6104

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 570 West 18th St.

Už Vyrų Nupuolimą? 
Lietuvis Sako “Ne”.

Išrinko keturių narių komisijų

Jį pasigavo (rėŲmų Dievaitis

Anties a, kad moters yra kal
tos už vyrų nupuolimą? Sų 
tokių klausimu išsiuntė anų

j e. Tai pirmą kąrt Chicagos ir 
Amerikos lietuvių istorijoje 
toks atsitikimas. Šita proga 
turėtų pasinaudoti galimai di-

1 • ,1 -y* i» , | L1O OCIYM IVĮJUllVi; 1 pMllVlIVJOdėsnis iškaičius lietuvių. I . , ,' stotis, kad is vyrų patekusių
REZERVUOKIT VIETAS Iš Jįėdop, patirti tiesioginį alsa- 

ANKSTO. Kadangi salėn tęlpa kymų.
nepilnai trys tūkstančiai asme-Į , Tarp įvairių vyrų reporteris 

1 ' ‘ užėjo ir lietuvį, Stanley Janu
tas, iš profesijos moulderis.

“Aš moterų nekaltinu už 
savo padėtį”, pareiškė Janu
tas. “Mano bėda yra ta, kad 
per daug ilgai su degtine i- 
muosi. Aš tą “štęfą’? rpyjįu ir 
kaip ja “prisįlįp^gją^, ąĮsi- 
raąda visados įp drąųgj|}<ų 
moterų. Karlą tąvę gčrjpįy, die
vaitis pasigavo, tąį jąp pra
puolęs.”

Jokios lietu- į las užsisakyti ir užtikrinti sa- 
Tikietus galimą 

tarnautų gauti iš komiteto narių, iš lie-

tis savo reporterį j policijos

susirinkime Kei- 
nariai nutarė ir 
naujų narių 
paskyrė ne

va-

bct

Sekmadienio 
siūčio Kliubo 
toliau varyti 
jų, bet dapbą
dybai, kaip buvo pirmiau, 
keturių narių komisijai.

Šiaip susirinkimas nieko 
svarbaus nenutarė ir neatliko. 
Vyko kaišti partijiniai g’nčai, 
susikirsta dėl biznio komisijoj 
bet ji palikta kaip buvusi.

Parengimas birž. 8
Šiame susirinkime nariai 

gausiai mokėjo duokles ir rei
kėjo net trijų asmenų jas rink
li.

Sekąptis Keistučio Kliubo 
parengimas bus piknikas bir
želio 8 d.

REAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

LOANS—

40 AKRŲ, GRETA golf course. 
Arti ežerų. Kaina $4,000. THOS. 
BROMPTON, Lake Vi|la, III.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel REPublic 6051Lietuvių Demonstracija '
Vasario 16 d. užpluękime vi- 

i laikų 
paaiškės, kacį vięnęn $alčn ne
bus galima visus $utalpinti, 
tai ,bųs paimta tame pačianjp 
name, 32 W. Randęlph St., ųn- 
tra salė. Tačiau, tas fyųs dary
ta tik tada, kada pasirodys, 
kad rezervacijos yra skaitlin
gos, kad pasamdytoji patalpa 
bus permaža. Tad užsisakykite 
sau ir savo draugams vięįas 
be mažiausio atidėliojimo — 
šiandien.

—Lietuvos Gynėjas

surtisčjėliais. yidųrmiestj.
Gražios M. Motuzo 
Ir Bernice Laucius
Vestuvės

gy-

Rengia Banketą 
Nariams Pągerbti

Rytoj SLA 109-tos Kliąpąs 
Susirinkimas

WESTSIDE. — Ateinantį sek
madienį, vasario 9 d., We$^įdeą 
sį,A kuopa 1$£Į rengia banke
tų savo nariarns pagerbti, W. 
Neffo Salėje, 2435 South Lea- 
vitt street.

O rytoj vakare, toję pąčioję 
salęje, įvyksta kuopoj mępesi- 
nis susirinkimas, kurįąme na? 
riai prašomi skaitlingai daly
vauti. Mitinge bus užbaigti pla
nai banketui ir bus svarstomu 
kiti reikalai. Prasidės 8 v.v.”

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios £ąr§įnąsi

Platak Gina Savo 
Vaistijinį 
Čampionatą

Lošimai prasidėjo vakar
Amerikos nacionalio handbali 

sporto čampionas per paskuti
nius šešis metus, Joe Platak, 
vakar vakare pradėjo ginti savo 
Illinois valstįjinį čąpipionątą. 
Tikisi jį laimęti dap penkių me
tų tęripiąui.

Lošipiąi šių mqtų. čąmpiona- 
tuį nuspręsti prąsicjejp vakąr 
yaĮcare Midwest Ąthleįjc Klįų- 
Įbe, 6 N. Hajnljn ąvęnųę, ir vyk
sta po Cęntral Apąęrican AthIe
tie Union priežiūra.

Platak lošiąiupse atstovauja 
Chicagps Lake Shore Athletic 
Kliubą.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS f

Vasario 23 pamatysite 
Šj Sensacingų Veikalų

Pirmą kartą Amerikoje,< 
Originalę, Juokingą Komedija 
Salėję, 333 S. Ashjąąd Ęlvd.

Dalyvavo Konsulas, Daug 
Kitu Svečiu

ĘĘIDGEPORT. — Palygina
mai neseniai Į Chicago atvažia
vę du jaunuoliai iš Lietuvos 
Chicago je atrado šeimyninę lai
mę. Tai Mečislavas Motuzas ir 
Bernice Laucius.

šeštadienio vakare Įvyko jų 
iškilmingos vestuvės, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, kuriose 
dalyvavo labai didelis būrys sve
čių. Tarp jų buvo konsulas P. 
Į-iaužvardįs,. Jis pasakė jauna- 
vedžįanis gražių linkėjimų kal
bų. Kalbėjo ir keli kiti a.sryc- 
nys.

Daugumų svečių sudarė po 
karo atvažiavęs jaunimas, tad 
nestokavo nei lietuvišku šokių, 
nei lįetuyiškų cĮainŲ- Vestuvės 
buvo smagios ir jaukios.

Šliubų jaunavedžiai priėmė 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je. A.

SUSIRINKIMAI
SLA. 109-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas trečiadienį, vasario 5 
d., Walter Neffo salėje. 2435 So. 
Leavitt Street, 8 vai. vakaro. Visi 
nariai susirinkit kuoskaitlingiausia/

BRIGHTON PARK SLA 238 kp. 
mėn. susirinkimas įvyks vasario 4. 
d., 1941 m., K. Gramonto svet.,< 
4535 So. Rockwell St. kaip 7:30 
vai. vakaro. Visi nariai ir naręs 
prašomi susirinkti, nes yra daug, 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—F. T. Puteikis, Sekr.
BRIDGEPORTO LIET. NAMŲ 

SAV-NKŲ mėn. susirinkimas įvyks' 
trečiadienį, vasario 5 d., 7:30 vai. 
vak., Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 
malonėkit atsilankyti ir 
keti. —S. Kunevičius, Rast.

SLA. 36 KUOPOS mėn. 
kimas įvyks vasario-Feb. 5 
tuvių Auditorijoj, 3133 So. 
St. 8 vai. vak. Šiame susirinkime 
Dr. S. Biežis laikys labai įdomią 
paskaitą iš sveikatos srities. Todėl 
prašome visus narius dalyvauti šia-- 
me sus-me. —A. J. Zalatoris, Pir.

Auditorijoj, 
Visi nariai ‘ 

apsimov

susirin- 
d.‘ Lie- 
Halsted

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nnndinp’nęs

100 PROFESORIŲ PRIEŠ 
GINKLŲ ĮSTATYMĄ.

100-ląs Chicagos universite
to profesorių išleido pareiški
mų, kuriame pasisako prieš 
kongreso svarstomų ginklų įs
tatymų ir paremia savo prezi
dento llutchins’o pozicijų. 
Neseniai apie 150 kilų univer
siteto profesorių išleido pareiš
kimų, kuriame ragino kongre
sų įstatymų priimti.
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Konsulatas Ieško 
12 Lietuvių, Gyv. 
Chicagoje, Kitur
Ieškomųjų Asmenų Sąrašas 

N r. 117
LIETUVOS KONSULATAS 

CHICAGOJE gavo prašymus 
iš įvairių asmenų Liet anoje ir 
iš Lietuvos pabėgėlių gyvenan
čiu užsienyje surasti jų sekan
čius gimines arba pažįstamus 
/l merikoje:
1. ADOMONIS, Kosta n tas, 
ieško pusbrolis Antanas gyve
nantis Argentinoje.
2. BABILIUS, Juozas, kilęs 
iš Stirbaičių km., Gaurės valse. 
Ieško Antanas Gajauskas.
3. BAGDONAS, Antanas, gy
venęs 6100 S. Sacrainento Avė., 
Chicago, III. Jam yra laiškas 
iš Lietuvos.
4. BALKUS, Andrius Jonas, 
kilęs iš Genionių km., Traku 
apskr. Paskutiniu laiku gyve
no Chicagoje.
5. BINGElJlENĖ čiuoderytč,
gyveno New Yorko apylinkėj, 
įieško brolis Albinas Čiuode- 
ris. • j
6. JANKAUSKAS, Jonas, se
niau mokęsis Quincy Collegc, 
Quincy, III. Gyveno Stcrling, 
III. Jam yra laiškas iš Lietu
vos.
7. KUBEKAITĖ, vardas neži
nomas. Kilusi iš Jurgionių km., 
Trakų apskr.
K. KULIKAUSKAS, Jonas, ki
lęs iš Mažučių km., Žeimeliu 
(anksčiau* Načiunų) valse. 
Vienturtis sunūs. Nukirsti de
šines rankos du pirštai. |
9. MIKALAUSKAS, Dr. Anta
nas, gyvenęs Klaipėdoje, Ber
lyne, Kaune. Neseniai atvykęs 
Amerikon.
10. PAGOJAITĖ (PAGE) Mirta, 
chicagietė, kuri 1930-1933 me
tų laikotarpy buvo Lietuvoje, 
Klaipėdoj.
11. RADŽIŪNAS, Kostas (Gust 
Rogers). Gyvena Chicagojc. 
Jam yra laiškas iš Vokietijos.
12. ŠILKAUSKAS, Juozas. Gy
veno ir neva miręs Clcveland, 
Ohio.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašomi 
skubiai atsiliepti. Reikalas la
bai svarbus.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 North LaSalle St.

Chicago, Illinois

IŠ INTERNATIONAL 
HARVESTER 
STREIKO

Kaip buvo žadėta, vakar al
sinau j įno derybos tarp kompa
nijos ir unijos atstovų, Stevens 
viešbutyje. Apie jų eigą žinių 
nėra.

Vakar vakare streikieriai lai
kė mitingą Sokol salėje, 2345 
South Kedzie, kuriame išklaus? 
C.I.O. viršininkų raportų ir įga- 
liavo juos išplėsti streiką į ki
tas dirbtuves Harveater, jeigu 
nebus galima susitarti dėl rei
kalavimų streikuojančio j trak
torių dirbtuvėje.

C.I.O. Laimėjo 
107, o A.F.L. 
386 Rinkimus

Darbo Tarybos Raportas.

Fedcrale darbo taryba pas
kelbė, kad per pereitus f iška
bus melus, nuo liepos 1, 1939 
iki birželio 30, 1910, C. I. O. 
unijos dirbtuvėse laimėjo 407 
darbiųinkų rinkimus, o A. F. 
L. unijos — 386.

AFL kreipėsi su balsavimų 
prašymais j tarybą 734 kartus, 
o C. I. O. — 692.

GYDYTOJAS TURKS 
PALAUKTI.

Joseph Doerncr, 3501 N. Bell 
išėjo su '$100 kišeninį apsi
leisti gydytojui už jo žmonos 
gyd/nią. Kelyje jį užklupo va
giliai ir visus pinigus atėmė.
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ARMIJOS ŠEIMININKĖS PRISAIKDINTOS.

NnnjK'llŲ-Acmė TfllenhoU)

Maj. Verne Sparks prisaikdina šešias naujas Armijos šeimininkes 6-to korpuso 
būstinėje Chicagojc. Iš > kairės dešinėn: Miss Mildrcd Cirklc, Milwaukee; Mis. Ger- 
Irude Taugher, Milwaukee; Mrs. Arine AValęvitch, Chicago; Mrs. Pearl Davvson, Ja- 
nesville, Wis.; Miss Marion Philips, Evaųstpn, III., ir'Miss Ruby Richardson, Chica- 
go. Trys iš jų asignuotos į Fort Sliciidąų, III. ir trys i Fort Custer, Mich.
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Rengiasi Šaukti 
Kelis Lietuvius 
Į Armiją

Keli jauni lietuviai Clvcagos 
apylinkėse gavo prąnešimus, 
kad gali būti pašaukti į kariuo
menę.

Vienas jų Stanley G. Vogulis, 
Gcnevoje, III., kitas Albertas 
Charles Plungė, Ba tavi joje, 
taipgi N. J. Patrickus, 230 N. 
Dearborn, Kankakee, III.

Sustreikavo Am. 
Car Foundry Co. 
Darbininkai

Madisone, III., 900 darbinin
kų išėjo į streiką American Car 
and Foundry Co., dirbtuvėje. 
Jie reikalauja kompanijos pa
kelti jiems algas.

Streikui vadovauja C.I.O. 
Plieno unija.

250 Ūkininkų 
Turį Kraustytis

JOLIET, m. — 250 ūkininkų 
su šeimynomis turi išsikrausty
ti iš Wilmington-Elm\vood dis- 
tyikto prieš kovo 1 d. Jie dabar 
gyvena 40,000 akrų žemės plo* 
te, kurį valdžia supirko milži
niškai dinamito dirbtuvei staty
ti.

Apie 200 šeimynų jau išsi
kraustė, bet kitos kolkas pasi
liko, laukdamos atlyginimo už 
,?avo £emę ir triobesius.

Nubaudė Tėvą Už 
Sūnų Nesiregistra- 
vimą Draftui

MADISON, Wis. — Vielos fe- 
deraljs teismas paskyrė kalėji
me ūkininkui William Brieske; 
kai pasirodė,. kad jis neleido sa
vo dviems sunams užsiregist
ruoti privalomai karo tarnybai.

Aiškinosi, kad abu jam buvo 
reikalingi namie.

Bet Už Tai Nieko 
Nebaus —

BENTON, III. — čia buvo 
apiplėštas vietos Bank of Ben- 
ono seifas, bet visi žino kas 

yra kaltininkai ir niekas jų ne
baus.

Atidarę banką bizniui perei
tos savaitės pabaigoje, banko 
viršininkai jokiu bildu negalė
jo atidaryti seifo, kuriame bu
vo visi pinigai.

Nematydami kitokios išeitos 
jie pasišaukė j talką “profesio
nalius”, bet “legaTzuotus” sei
fų “plėšikus” ir jie kaip mat 
šone iŠpiovč skylę.

Suėmė Pabėgusį 
Chicagietį

KANKAKEE, III. — čia bu- 
vo suimtas 41 metų chicagietis 
Vincas Taurinas (žinomas var
du George Tolick), kurio vals
tijos policija ieško nuo 1931 
melų už nusidėjimą paroliui.

1925 metais jis buvo suim
tas Momęnce už apiplėšimus, 
buvo nuleistas, sėdėjo kalėji
me, bet išėjęs į parolių vėl nu
sikalto.

Laikraštinė 
“Tragedija”

DIXON, III. — šis miestas 
vos-vos nepaliko be laikraščio. 
Kas tai pavogė abi rašomas 
mašinėles iš “Evening Tele- 
graph” laikraščio redakcijos ir 
administracijos.

LAIMĖJO IŠKALBUMO 
KONKURSĄ

ROęKFORD, 111. — Jauna 
mokine Muldoon High School, 
Agnės Zalangas, buvo viena 
trijų laimėtojų “prakalbų” 
konkurse, kurį čia buvo suren
gęs Amerikos Legionas. Daly
vavo moksleiviai iš visų aukš
tesnių mokyklų.

Nusirėdęs Šaukėsi 
Dievo

RICHMOND, Ind. — Eidamas 
viena didele miesto gatve neži
nomas vyras ėmė nusirėdyti. 
Nusiėmęs ir paskutinį siūlą ji
sai atsiklaupė g tvės viduryje ir 
300 žmonių akyvaizdoje pradė
jo melstis iš maldaknygės. Po
licija jį suėmė protui ištirti.

LIETUVIS GAVO DOVANĄ 
LIUOSLAIKIO PARODOJE

AURORA, III. — Lietuvaitė 
Genevieve Gružauskas buvo 
tarp laimėtojų didžiulės liuos- 
laikio (Hobby) parodos, kuri 
buvo surengia vietos \Vesl 
High mokykloje.

Parodos eksponatai sudarė 
visokie daiktai, kuriuos moki
niai pagamino savo liuoslaikiu.

Nusišovė Atėjęs
Į Laidotuvių 
Įstaigą

PARIS, III. Buvęs Edgar 
apskričio demokratų iždininkas 
Oliver N. WilSon, 80 m. amž:, 
atėjo į Wright laidotuvių kop
lyčią ir ten nusišovė. Kaltina fi
nansinius nepasisekimus.

PRAŠO PAIŠELIŲ
SU TRINTUKAIS

MANIT0W0C, Wis. — La
kūnas Art Donohue iš Manito- 
woc, Wisconsino, dabar tarnau
ja anglų karo aviacijoje (RAF). 
Jis atrašė laišką savo giminėms

Keturi Lietuviai 
Broliai Tarnaus 
Dėdei Šamui

Wi'trakiai eina į armiją ir 
laivyną

Garsus lietuvis daktaras. Dr. 
G. A. Wiltrakis, kaip jau buvo 
pranešta, apleidžia Peoria State 
Hospital ir vasario 10 d. pra
dės tarnauti medikaliame kor
puse Camp Grant stovykloje, 
prie Rockfordo, III. Jis turės 
kapitono rangą.

Verta priminti, kad Camp PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS
Grant mus vienas didžiausių
medikalių centrų visoje Ameri
koje, ir smagu, kad lietuvis 
užims jame svarbią vietą.

Uniformose kovo 5
Dr. Wiltrakis turi penkis 

brolius, ir kaip patyriame iš 
Peoria ligoninės, keturi jų ne
trukus irgi pradės Dėdei Ša
mui tarnauti. Vieni eis j U. S. 
armiją, kiti į karo laivyną. Vi
si bus uniformose prieš kovo 5 
dieną.

prašydamas atsiųsti jam paiše
lių su trintukais. Anglijoje jų 
negalima gauti.

ŽUVO DU
ŽMONĖS

EAST ST. LOUIS, III. — Au
tomobiliui ir trokui susikūlus 
ant vieškelio 13 buvo užmušti 
du žmonės, Walter Mittelbusch- 
er iš East Carondelet, Iii., ir 
Henry Renneker, iš Belleville.

Nusinuodijo
Kūdikis

HARVEY, III. — Per klaidą 
paėmęs nuodų mirė 2į^! metų 
kūdikis, Iris Warnaar, 15123 
Vincennes Road, Harvey.

ĮVEDA MAISTO ŽENKLUS 
DANVILLĖJ

DANVILLE, III. — U.S. ūkio 
departamentas praneša, kad 
įveda maisto ženklus bedar
biams Danvillėj ir visame Ver- 
million apskrityje, kuriame ran
dasi ir garsusis “lietuviškas mie
stas” — Westville.

Darbininkams Pri
mokės $1,176.00

Fedcralis teismas Chicagoje 
priteisė firmą Gibbs and Co., 
21 So. Wabash avenue, pri-| 
mokėti $1,176.12 savo 45-iems 
darbininkams už yiršlaikį. | 
Firma buvo nusidėjusi valan^ 
dų-algų įstatymui.

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
, z * ■ • , ...

Van Burep and Ashland Boulevard
‘1’ T ‘i

$777,400 NAMAS
PEORIJOJE

PEORIA, III. — Federale val
džia paskyrė $777,400 statyti 
pavyzdingų butų namus Peori- 
joj, III. lūšnų distriktuose. Bus 
pastatytas 31-nas namas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




